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Förord
KLOSS‐projektet (Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan) har finansierats av
VINNOVA som en del av deras satsning på att stimulera högskolors strategiska samverkan.
Följande lärosäten har deltagit i KLOSS‐projektet: Högskolan i Jönköping (nuvarande Jönköping
University), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet, Lunds universitet,
Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet
och Uppsala universitet.
KLOSS 1A projektet har behandlat samverkans roll i lärosätenas interna resursfördelnings‐
modeller. Arbetsgruppen har bestått av följande medlemmar; Åsa Gustafson och Folke
Snickars, Kungliga Tekniska högskolan; Kerstin Jacobsson, Uppsala universitet; Lisa Thelin
Lunds universitet samt Per Larsson och Anna‐Carin Ramsten, Linköpings universitet.
Till vår hjälp har vi bland annat haft planeringsdirektörsnätverket samt planeringsdirektörer
och/eller planeringschefer/controllers vid de övriga lärosätena men även företrädare för olika
verksamheter. Dessa nämns i samband med varje kapitel, det vill säga lärosätesbeskriv‐
ningarna. Vi vill rikta vårt stora tack till alla er som medverkat i detta arbete.
Vi tackar särskilt Lars Rydberg, utbildningsdirektör vid Linköpings universitet, som under
arbetets gång bidragit med värdefulla erfarenheter och konkreta arbetsinsatser.
Vi vill också tacka Gunilla Rapp vid Linköpings universitet som bistått med redigering och
korrekturläsning.
Denna något längre rapport som har författats av Anna‐Carin Ramsten och Folke Snickars
utgör en fullständig rapportering från projektet. Den formella slutrapporten för KLOSS 1A är en
kort projektredovisning.
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Del 1

Resursfördelningsmodeller på organisationsnivå
Syfte
Projektet har syftat till att kartlägga modeller för hur lärosäten premierar strategisk samverkan
i sin interna resursfördelning mellan lärosätesledningen och fakulteter/verksamhetsområden
och i nästa led till institutioner eller andra aktiviteter. Som bakgrund till våra analyser har vi
kartlagt hur lärosätena organiserar sitt arbete med extern samverkan såväl ledningsmässigt,
akademiskt som administrativt. I projektet har även analyserats principer för resursfördelning
och metoder för att samla in nödvändig information. En central frågeställning har varit i vad
mån förutsättningar inom olika discipliner och utbildningsinriktningar kan jämföras. Ett av
resultaten visar att lärosätenas modeller för resursfördelning samtidigt är både jämförbara och
unika. Det förekommer sällan tydligt riktade satsningar på samverkan. Genomgången visar
samtidigt att aktörer på olika nivåer inom universiteten visar stor skicklighet och uppfinnings‐
rikedom när det gäller att indirekt påverka den interna fördelningen av fakultetsmedel för
såväl utbildning som forskning och forskarutbildning. Ett betydande gemensamt lärande kan
åstadkommas genom fortsatt samarbete mellan universitetsledningar och förvaltningar men
även mellan fakulteter och institutioner vid respektive lärosäte.

Genomförande
Frågeställning och syfte har gett förutsättningarna för hur vi arbetat i projektet. Arbetsplanen
har modifierats under projektets gång – från att arbeta med jämförelser mellan system till att
beskriva varje universitetssystem på olika nivåer på ett metodmässigt samlat sätt.
Vår ingång är samverkan och vårt särskilda intresse är det fält där de tre uppgifterna
överlappar. Det är detta som enligt vår tankemodell ska uppfattas som strategisk samverkan.
Hur finansierar lärosätena den verksamheten?

Utbildning

Samverkan
Forskning

Enligt tankemodellen kan överlappningen vara olika stor mellan samverkan, utbildning och
forskning. Samverkan kan även ske utan anknytning till någon eller båda kärnverksamheterna.
Figuren illustrerar även samspelet mellan utbildning, forskning och samverkan på individnivå.
Vid rekrytering av akademisk personal definieras en anställningsprofil där kraven för en viss
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anställning preciseras. På motsvarande sätt definierar anställningsordningen kraven för
befordran. Där ingår regelmässigt, som bedömningsgrunder vid anställning av lärare, graden av
sådan skicklighet som är ett krav för behörighet. Därutöver beaktas oftast graden av
administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll
som högskolan bestämmer och de arbetsuppgifter som ska ingå. Vidare ska beaktas graden av
skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att
samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklings‐
arbete. I den sista delen av formuleringen anges inte explicit att samverkan ska gälla utbildning
och forskning. Däremot finns normalt en sådan anknytning när det gäller informations‐
skickligheten. Det kan vara värt att notera att formuleringarna i och för sig inte innebär att
skicklighet i strategisk samverkan vägs högre än skicklighet i samverkan i mera generella
termer.
Vi har valt att redovisa resultaten i form av sammanfattande tabeller där huvuddragen för de
olika lärosätena sammanfattas. Samtidigt är det tydligt att de ekonomiska aspekterna på
samverkansrollen inte är lätta att fånga upp med vår analys. Resurser tillförs oftare genom
bidrag från externfinansierade projekt i olika former än genom anslagsmedel.
De lärosätesbeskrivningar som redovisas i rapporten (en för respektive lärosäte inom KLOSS)
syftar till att visa vilka förutsättningar de olika medverkande lärosätena har och att peka på
intressanta exempel från olika lärosäten för hur samverkan premieras resursmässigt.
Lärosätesbeskrivningarna innehåller följande delar:





Fakta om lärosätet angående statsanslag för utbildning och forskning, antal lärare och
disputerade lärare samt antal studenter
Uppgifter om organisering av samverkansuppgiften
Fördelning av anslag till grundutbildning och forskning
Fördjupande fallstudier med goda exempel på samverkansaktiviteter och hur de
finansieras samt i vissa fall erfarenheter dessa samarbeten

Underlag till faktabeskrivningarna om lärosätena har främst hämtats från årsredovisningar
samt från Universitetskanslersämbetets årsrapport 2014. När det gäller beskrivningar av
organisationen av samverkansarbetet har vi hämtat information från årsredovisningar och
även utnyttjat lärosätenas hemsidor. Man kan notera att hemsidorna kan ses som fönster, som
lärosätena använder sig av för att informera om hur de prioriterar mellan sina tre huvud‐
uppgifter – utbildning, forskning och samverkan. I flera fall har lärosätenas planeringsavdel‐
ningar samt avdelningar för externa relationer och kommunikation varit med i författandet av
detta avsnitt. Intervjuer har också genomförts med olika företrädare för verksamheterna.
Lärosätesbeskrivningarna utgör en integrerad del av denna rapport. De är unika för varje
lärosäte och presenteras här i ett gemensamt format och bygger på mer än 50 dokument från
de olika lärosätena.
För att kunna kartlägga hur lärosätenas ledningar fördelar statsanslagen till utbildning och
forskning inom respektive verksamhetsområden/fakulteter använde vi initialt nätverket av
planeringschefer. Via nätverket fick vi ytterligare tillgång till relevanta dokument från läro‐
sätena. Nätverket har också varit viktigt i arbetet med djupstudierna vad gäller dokumentation
och kontakpersoner. Många av planeringscheferna har även lämnat information genom
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intervjuer. Vi vill i och med detta också påpeka att flera av lärosätena har fortsatt
utvecklingsarbetet och reviderat sina interna fördelningsmodeller under 2015.
Djupstudierna är valda för att utgöra goda exempel kring hur man på lärosätena idag arbetar
med samverkan i utbildning och forskning inom olika fakultetsområden – Vad omfattar
verksamheten och hur finansieras den? Beskrivningarna grundar sig på dokument och
intervjuer per telefon och/eller genom besök med företrädare för de olika verksamheterna.
Det är viktigt att poängtera att djupstudierna inte representerar lärosätets samlade sam‐
verkan. Det har varit viktigt för oss att täcka in flera vetenskapsområden för att visa på
bredden av samverkan vid våra lärosäten. Kvalitetssäkring av materialet kring lärosätes‐
beskrivningarna har skett underhand tillsammans med nätverkets och styrgruppens med‐
lemmar.

Nationell resurstilldelning
Varje år erhåller lärosätena, av regeringen, regleringsbrev avseende statsanslaget för
grundutbildning och forskning. Regleringsbrevet innehåller allt från utbildningspolitiska och
andra mål för lärosätena till utbildnings‐ och forskningsuppdrag. I den anges konkreta mål och
resultatkrav avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid lärosätet. Anslaget för
respektive lärosäte består av ett så kallat takbelopp som utgör den maximala ersättning som
lärosätet kan få under året. För forskning och utbildning på forskarnivå erhåller lärosätena ett
basanslag. Resurser för forskning tillförs dessutom via de statliga forskningsråden, privata
forskningsfinansiärer och från EU‐systemet.
År 1993 genomfördes en högskolereform i syfte att få en ny ansvarfördelning mellan
lärosätena och statsmakten samt att ge incitament för såväl effektivitet och god omvårdnad av
studenterna som hög kvalitet på utbildningen.1 I och med reformen infördes ett nytt
resursfördelningssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det nya systemet
innebar att varje lärosäte fick ett takbelopp som ram och mål för utbildningsvolymen. Vilka
utbildningsprogram ett lärosäte ger är däremot ett beslut av respektive lärosäte. Tilldelningen
baseras på antalet studenter (helårsstudenter) och deras prestationer (helårsprestationer).
Initialt var fördelningen 40 procent för helårsstudenter och 60 procent för helårsprestationer.2
Därefter har denna fördelning ändrats genom att ersättningen för helårsstudenter har ökat till
följd av finansiering av kostnader för lokaler och andra specifika ändamål. Ersättningen för
helårsprestationer har inte påverkats.3
I och med det nya systemet kom all grundutbildning att organiseras i kurser sammanförda till
utbildningsprogram eller utformade som fristående kurser. En kurs klassificeras utifrån sitt
ämnesinnehåll och det finns 20 utbildningsområden. De olika utbildningsområdena har i sin tur
olika ersättningsnivåer eller prislappar. Vilken ersättning lärosätena erhåller beror på vilken
klassificering kurserna har. Klassificeringen sker på respektive lärosäte. Enligt modellen skulle
samtliga lärosäten erhålla lika stora per capitaersättningar för kurser inom samma utbild‐
ningsområde. Detta skulle borga för ett rättvist och förutsägbart system.4

1

Högre utbildning för ökad kompetens. Proposition 1992/93, s. 8.
SOU 2005:48. Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning.
3
Intervju med utbildningsdirektör Lars Rydberg, LiU.
4 SOU 2007:81. Resurser för kvalitet.
2
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Det finns sedan länge en politisk enighet kring finansieringen av forskning och forskar‐
utbildning. Den består av tre delar – direkta statsanslag till lärosätena, anslag till forskningsråd
samt anslag till andra forskningsfinansierade myndigheter. Diskussionerna har i stället handlat
om hur stor del av den totala forskningsfinansieringen som ska bestå av direkta anslag till
lärosätena och hur mycket som ska konkurrensutsättas. Numera erhåller samtliga lärosäten ett
basanslag till forskning och forskarutbildning. Från och med år 2009 infördes en prestations‐
baserad modell för resurstilldelning utifrån två prestationsbaserade indikatorer; publikationer
och citeringar samt externa medel. När modellen togs i bruk var den på detta sätt konkurrens‐
utsatta delen av basanslaget 10 procent. Från och med år 2014 omfattar den 20 procent.
Som ett resultat av forskningspropositionen5 fick Vetenskapsrådet år 2013 tillsammans med
bl.a. VINNOVA, Forte, Formas i uppdrag att utreda modeller för utvärdering av forskningens
relevans och samhällsnytta i syfte att föreslå en modell för resursfördelning till lärosätena.
Tanken med uppdraget till Vetenskapsrådet var att belöna kvalitet ur ett bredare perspektiv än
tidigare. Det handlar speciellt om forskningsområden vars publiceringstraditioner inte fullt ut
inkluderas i prestationsmått som citeringar och publiceringar samt externa medel. Resultatet
presenterades i början av år 2015 då



Vetenskapsrådet kom med sin FOKUS‐modell6
VINNOVA kom med ett förslag till värdering av samverkan som omfattar både
forskning och utbildning 7

VINNOVAs modell prövas just nu och fortsättning följer våren 2016. Hur det blir med FOKUS‐
modellen är i skrivande stund oklart men vi kan konstatera att en del av modellen handlar om
bedömningen av forskningens genomslag utanför akademin på basis av följande underlag:




Fallstudier, där särskilda mekanismer föreslås för kvalitetssäkring av den vetenskapliga
/konstnärliga kvaliteten på den bakomliggande forskning som har lett till det i fall‐
studierna dokumenterade genomslaget.
Egen beskrivning av strategier och resurser för att arbeta med resultatspridning,
samverkan och främjande av forskningsresultatens användning utanför akademin.

Om vi gör en nationell utblick visar Vetenskapsrådets sammanställning8 att det är ett femtontal
länder som har prestationsbaserade resurstilldelningssystem. De skiftar dock till sin karaktär.
En del utgår från indikatorer medan andra bygger på kollegiala granskningar. För en mera
fullständig redovisning av de internationella systemen, se Vetenskapsrådet (2013).

Prestationsmått för samverkan
Prestationsmåtten och beskrivningarna av samverkansaktiviteterna kan ses som indikatorer på
vad de enskilda lärosätena anser vara viktiga företeelser att lyfta fram. Vid genomgången har
vi valt att redovisa vilka prestationer som lärosätena använder i årsredovisningen, med detta
vill vi visa på variationsrikedomen inom samverkan.

5

Forskning och innovation, Proposition 2012/13:30.
Vetenskapsrådet. Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS. Daterad 2014-12-31.
7
VINNOVA. Inbjudan till universitet och högskolor att delta i en första pilot för värdering av samverkan,
daterad 2015-02-05.
8
Vetenskapsrådet. Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS. Daterad 2014-12-31.
6

4

I till exempel årsredovisningen från Uppsala universitet beskrivs valet av prestationsmått på
följande sätt ”Universitetet har valt att använda den definition av prestationer inom
samverkan som de svenska lärosätena gemensamt tagit fram, nämligen omfattning av
uppdragsutbildning och uppdragsforskning, antal adjungerade lärare samt antal företags‐
doktorander”.9
Tabell 1

Sammanställning av prestationsmått för samverkan i årsredovisningar för, 2013
HJ

KTH

LiU

LU

MDH

SLU

SU

UmU

UU

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

Fakultet
Adjungerad professor
Adjungerad adjunkt/lektor
Affilierad fakultet

Utbildning
Etablering på arbetsmarkanden
Externa partners/strategiska avtal
Verksamhetsförlagd utbildning/praktik
Uppdragsutbildning
Externfinansierade doktorander
Alumnverksamhet

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1

Forskning
Extern samfinansiering
Uppdragsforskning

1

1

Samverkan
Innovation/idéstöd
Patent/licensavtal
Startade företag

1
1
1

1
1
1

Lärosätena har utökat sin användning av formella indikatorer under senare år. I tabellen
redovisas några resurser/verksamheter som kommit till användning år 2013. Vi har gjort en
viss gruppering av indikatorerna. Exempelvis har vissa lärosäten redovisat både antal
studerande i uppdragsutbildning och intäkter av denna verksamhet. Vissa lärosäten har använt
mått på de studerandes etablering på arbetsmarknaden som ett mått på samverkan. Andra har
redovisat verksamhetsförlagd utbildning, praktik och examensarbeten som gjorts utanför
lärosätet.
Lärosätena har även redovisat utvecklingsprojekt av olika slag som indikatorer på samverkan.
Några av dem återkommer i de fördjupningsstudier som redovisas senare i rapporten. I års‐
redovisningarna för år 2013 fanns dessutom ett återrapporteringskrav från regeringen inom
samverkan, vilket medfört att lärosätena har utökat sina indikatorer under rubriken sam‐
verkan. Vi har grupperat dessa i bredare kategorier i tabellen.
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Samverkan och inre organisation
Lärosätena i denna kartläggning har organiserat sitt samverkansarbete på olika sätt. Det har
delvis att göra med deras storlek och akademiska bredd, vilket visas översiktligt i tabellen
nedan för år 2013. I tabellen har antalet institutioner uppskattats för varje lärosäte genom att
bara ta med enheter som har institution i namnet och inte räkna med centrumbildningar eller
särskilda enheter. Det gör att antalet verksamhetsområden sannolikt underskattas. Antalet
centrumbildningar har angivits i en separat kolumn. Uppdragsverksamhet omfattar både
utbildning och forskning. Under externa medel har lagts mellanskillnaden mellan uppgifter ur
årsredovisningarna avseende fakultetsanslag för utbildning och forskning. Uppgifterna redo‐
visas som andelar av lärosätets totala omslutning i miljoner kr.
Tabell 2

Verksamhetsdata för lärosäten enligt deras årsredovisningar för 2013.
Kolumner 4–7 utgör procentsatser av den totala omsättningen, kolumn 8.10
Antal
fakulteter

HJ
KTH
LiU
LU
MDH
SLU
SU
UmU
UU

4
10
4
8
4
4
4
4
9

Antal
institutioner

4
36
14
68
4
36
51
39
52

Antal
centra

11
40
39
26
4
19
20
18
41

Utbildning
%

71
29
39
34
72
26
37
39
29

Forskning
%

11
26
22
29
10
36
32
29
30

Externfinansierad
forskning
%

Uppdragsverksamhet
%

12
42
38
37
16
31
29
26
36

6
3
2
3
3
13
3
6
4

Totalt
Mkr (%)

775 (100)
4038 (100)
3423 (100)
7231 (100)
844 (100)
3093 (100)
4531 (100)
3969 (100)
5946 (100)

Genomgången ger vid handen att de olika lärosätena har en myllrande struktur av
institutioner, enheter och centra under nivå fakultet eller skola. Även fakulteterna är olika
omfattande till antal ingående institutioner och centra. Några fakulteter innehåller bara en
institution medan andra kan ha 10‐tals enheter. Vid Stockholms universitet finns en mellannivå
av sektioner inom vissa fakulteter. Slutsatsen är att principerna för fördelning av fakultets‐
medel redan av dessa organisatoriska skäl blir tydligt specifika för respektive universitet.
De första tre kolumnerna visar hur stora lärosätena är mätt i fakulteter, institutioner och
centra. Lunds och Uppsala universitet är de ämnesmässigt mest kompletta. Man noterar att
antalet institutioner är störst vid Lunds universitet medan Uppsala, KTH och Linköpings
universitet har klart flest centra. Antalet centra är i flera fall nästan lika stort som antalet
institutioner. Antalet centra har dessutom vuxit kraftigt under den senaste 5‐årsperioden. Det
är ofta via centra som fördelningen av fakultetsmedel påverkas av omfattningen av den
externa samverkan. Centras verksamhet motfinansieras via fakultetsanslaget både i pengar
och genom arbetstid. Så krävs det exempelvis inom VINNOVAs satsning på excellenscentra att
en tredjedel av finansieringen kommer från VINNOVA, en tredjedel från lärosätets
fakultetsmedel både på rektors‐ och fakultetsnivå respektive en tredjedel från samverkande
industri.
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Högskolan i Jönköping och Mälardalens högskola är de resursmässigt klart minsta och
andelsmässigt mest utbildningstunga. KTH har, i denna sammanställning, högst andel extern‐
finansierad forskning följt av Linköpings, Lunds och Uppsala universitet. Man kan notera
utifrån kolumnen för uppdragsutbildning och uppdragsforskning att intäkterna från dessa
verksamheter överlag är små med undantag för Sveriges Lantbruksuniversitet där andelen är
över tio procent av omsättningen.
Tabell 3

Samverkansbefattningar i lärosätenas fakulteter enligt årsredovisningar, 2013.

HJ
KTH
LiU
LU
MDH
SLU
SU
UmU
UU
1

Adjungerad
personal

Företagsdoktorander

Sökta
patent

25
57
99
63
16
391
23
13
95

0
235
139
202
19
41
53
29
22

0
36
3
27
0
0
3
11
32

varav 22 samverkanslektorer

Uppgifterna i tabellen är hämtade från respektive lärosätes årsredovisningar 2013 och utgör
till viss del uppskattningar. Lärosätena anger inte omfattningen av sin samverkansfakultet på
ett enhetligt sätt. Ett sådant exempel är Umeå universitet där den adjungerade personalen
inte särredovisas. För Högskolan i Jönköping är uppgifterna inte enkelt tillgängliga. För
Linköpings och Uppsala universitet är antalet adjungerade professorer större än vid andra
lärosäten. Uppsala universitet har i högre grad adjungerat personal på adjunkts‐ och lektors‐
nivå. Man noterar även stora skillnader när det gäller industri‐ eller företagsdoktorander.
Lunds universitet anger ett betydligt större antal än de andra stora universiteten. Doktoran‐
derna vid Umeå universitet ingår i en särskild företagsforskarskola. Uppgifterna när det gäller
sökta eller beviljade patent skiljer sig i både storlek och kvalitet.
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Tabell 4

Lärosäte
HJ

Målformuleringar i visioner och strategier för olika lärosäten
enligt årsredovisningar och visionsdokument, 2013.
Målformulering i visioner och strategier
Visionen för HJ är att bygga ett internationellt universitet i Jönköping som attraherar väl
kvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma människor från hela världen. Man vill bidra
till ett hållbart ekonomiskt, socialt och kulturellt välstånd i regionen där man verkar och vill
bana väg för kunskapsbaserad innovation och företagsamhet.

KTH

KTH ska genom excellens i forskning och utbildning och nära samverkan med det omgivande samhället fortsätta att stärka sin position som ett av Europas främsta tekniska universitet.

LiU

Vid Linköpings universitet omfattar samverkan allt och alla och ingår som en naturlig och
självklar del i all utbildning och forskning. För lärosätet är det grunden för att bidra till en
samhällsutveckling som är baserad på kunskap.

LU

Universitetet står för hoppingivande mål och visioner och vill vara lärosäte i världsklass som
förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Målet är högsta kvalitet i
utbildning, forskning, innovation och samverkan med det omgivande samhället.

MDH

Verksamheten vid MDH kännetecknas av samverkan och samproduktion med näringsliv,
offentlig sektor och andra samhällsaktörer, allt för att verka för att såväl forskning som
utbildning kommer till värde och nytta i det omgivande samhället.

SLU

Samverkan och innovation berörs i tre av SLUs gemensamma mål, som innebär att forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bedrivs i samverkan med utvalda lärosäten och
samhället i övrigt och att forskningens resultat är kända och används i samhället.

SU

Universitetets utbildningar ska utformas i samverkan med det omgivande samhället så att
studenterna i ökande utsträckning kan bli en tillgång för samhället när de utexamineras –
inte bara på arbetsmarknaden utan på alla plan i samhället. Det finns många kontaktytor
mellan universitetets forskare och det övriga samhället. En viktig kontakt utgörs av den
forskningsinformation som forskarna förmedlar i olika fora.

UmU

Umeå universitet har en stark internationell position som ett av Sveriges ledande universitet.
Vi har utvecklat ett samspel mellan forskning, utbildning, samverkan och innovation som
utmanar gränser och spelar en central roll i regionens utveckling.

UU

Utbildning och forskning utvecklas i öppen dialog och mångsidig samverkan med det omgivande samhället. Framgångsrik samverkan bygger på förtroende för universitetet som en
oberoende och opartisk kunskapsorganisation och sker med utgångspunkt i universitetets
vetenskapliga integritet. Medarbetare driver och utvecklar samverkan med professionellt
stöd inom innovation, kommunikation och olika former av samhällskontakt.

Det finns gemensamma drag i målen för hur man bygger upp sitt samverkansarbete. I
sammanställningen ovan visas hur lärosätena skriver om samverkan i sina aktuella visioner
eller utvecklingsplaner från omkring år 2013. I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka
med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att
forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Verksamheten ska bedrivas så att
det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. I högskolornas verksamhet ska
vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas och verksamheten ska genomföras så
att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. De tillgängliga resurserna ska utnyttjas
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effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten varvid kvalitetsarbetet är en gemensam
angelägenhet för högskolornas personal och studenter.11
De övergripande målen har kommit att operationaliseras på olika sätt vid lärosätena. I
lärosätenas visionsdokument anges särskilda mål för samverkan utgående från de generella
målen. Ibland läggs fokus på aktiviteter inom samverkan snarare än på precisering av hur dessa
aktiviteter är tänkta att konkret bidra till de övergripande målen. Vid vissa lärosäten anges de
långsiktiga målen i särskilda visionsdokument medan andra relaterar dem till sina fleråriga
utvecklingsplaner. De stora lärosätena betonar sin roll som generella kunskapsnoder för
samhällets utveckling i vid mening.
Lärosätenas prioritering av samverkansuppgiften avspeglas av hur man formulerat lednings‐
uppdrag och hur man förankrar mot fakultetens verksamheter. Den speglas även av hur tydlig
den gjorts inom förvaltningen. Avgränsningen mot innovationsverksamhet och kommersiella
aktiviteter i holdingbolag är också mått på hur man ser på samverkan. Vissa lärosäten har inte
skrivit ansvarsområdet samverkan i sina presentationer av rektorsfunktioner.12
Tabell 5

Samverkans roll i lärosätenas ledningsfunktioner, 2013.

Lärosäte

Ledning

Ansvarsområde

HJ

Prorektor

KTH
LiU
LU
MDH
SLU
SU
UmU
UU

Strategiskt
råd

Egen enhet
i förvaltning

Innovation
internt

Holdingbolag

Samverkan & innovation

Nej

Nej

Nej

Nej

Vicerektor
Vicerektor
Vicerektor
Prorektor
Vicerektor
Prorektor
Vicerektor

Samverkan
Samverkan
Samverkan
Inte särskilt angivet
Samverkan
Inte särskilt angivet
Samverkan & innovation

Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nej
Ja
Ja
Nja
Ja
Ja

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Prorektor

Inte särskilt angivet

Ja

Ja

Ja

Ja

Sammanställningen visar att 7 av 9 lärosäten har valt att ha en vicerektor för samverkan ibland
i kombination med innovation. I några fall ligger ansvaret på prorektor, ofta utan att peka ut
denna uppgift inom rollen att vara rektors ställföreträdare. 6 av 9 lärosäten har inrättat ett
strategiskt råd för samverkan. 6 av 9 lärosäten anger i sin organisationsplan att samverkan
placerats som en avdelning inom förvaltningen direkt under förvaltningschefen. Ibland ligger
även innovationskontoren inom denna avdelning. I flera fall har det skett ändringar av för‐
valtningens organisation för att fokusera på samverkansuppgiften med olika val av avgränsning
till lärosätenas research offices. Samverkansarbetet kan organiseras antingen centralt eller
decentralt.13 Bland KLOSS lärosätena ser vi att båda modellerna finns representerade.
Stockholms universitet är ett exempel på en centraliserad och koordinerad samverkan med en
samverkansavdelning som även inkluderar externa relationer, kommunikation och forsknings‐
finansiering. Linköpings universitet är däremot decentraliserat med en vicerektor för sam‐
verkan och samverkansdirektör. Själva samverkansarbetet sker på fakultets‐ eller institutions‐
nivå samt externt via LiUs holdingbolag och innovationskontor.
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Information har hämtats från lärosätenas hemsidor juni 2015.
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Högskoleverket (2004). Se också Åström & Melin m.fl.( 2015).
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Tabellen nedan visar hur de nio (9) KLOSS‐lärosätena presenterar sin verksamhet under fliken
samverkan eller samverkan & innovation på webbens förstasida. Många av rubrikerna känns
igen och är snarlika för lärosätena. Mälardalens högskola anger alumnverksamhet som en egen
enhet varför den inte nämns i tabellen. Några lärosäten har placerat kompetensförsörjning för
yrkesverksamma inom denna avdelning liksom arbete med donationer.
Tabell 6

Sammanställning av uppgifter på nätet om lärosätenas samverkansarbete
från juni 201514

HJ

KTH

MDH

Näringsliv och samhälle
Alumner
Fadderföretag och VFU
Career Center

Samverkan
KTH-modellen för samverkan
Utvecklingsprojekt
Innovation och omvärld
Stöd KTH
Alumnrelationer
Kompetensförsörjning

Samverkan
Forskning och utveckling
Kompetensutveckling och
fortbildning
Exjobb och rekrytering
Samverkansprojekt
Strategiska avtal

LiU

LU

SLU

Strategisk samverkan
Erbjudanden till företag och samhälle
Erbjudanden till skolor och studenter
Erbjudanden till forskare och alumner

Innovation och samverkan
Projekt och samarbeten
Innovation och entreprenörskap
Ge till universitetet
Skolsamverkan
För arbetsgivare
Alumn

Samverkan och innovation
Samverkan i Sverige och världen
Innovationer och företagsutveckling
Populärvetenskap
Alumnverksamhet
Stöd SLU

SU

UmU

UU

Samverkan
Alumn
Företag och organisation
Skola och lärare
Evenemang

Samverkan
Samverka med studenter
Samverka med forskare
Samverkan skola-universitet
Kompetensutveckling
Innovations- och
affärsutveckling
Stöd universitetet

Samverkan
Näringsliv och samhälle
Fortbildning

Resurscentrum för flexibelt lärande
Kultur på Campus
Konferenser och föreläsningar
Science Park Jönköping

Kompetensutveckling för
yrkesverksamma

Rekrytera en student
Skolsamverkan
Alumnätverket
Stöd Uppsala universitet

På de flesta lärosäten anges länkar till utbildning och forskning från samverkansområdet.
Däremot har lärosätena inga korslänkar från utbildning och forskning till samverkan. Det är
intressant att konstatera detta i ljuset av definitionen av strategisk samverkan som det fält där
utbildning, forskning och samverkan möts.
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Information har hämtats från lärosätenas hemsidor juni 2015.
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Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningen inom ett lärosäte hänger samman med delegationsordningen inom ett
lärosäte. Genom denna regleras vilka beslut som kan fattas på olika nivåer i organisationen.
Men delegationsordningen styr också efter vilka principer fördelningen av resurser ska ske och
hur medelsanvändningen ska återrapporteras. När dessa principer har lagts fast för ett helt
lärosäte kan områdes‐, fakultets‐ eller skolnivå bestämma efter vilka principer medel ska
fördelas till institutioner eller andra enheter.
Principerna för återrapportering kan vara olika på olika nivåer. I ett decentraliserat system sker
normalt återrapporteringen genom att det ekonomiska resultatet redovisas. Så länge
enheterna på underordnad nivå inte visar underskott i verksamheten får användningen av
medel beslutas lokalt. Verksamhetens akademiska resultat påverkar inte framtida tilldelningar
men resultatet ska återrapporteras. Detta sker normalt i samband med årsredovisningen.
Inom de flesta lärosäten har man under senare tid infört ett visst mått av prestationsbaserad
tilldelning. Det brukar ske genom att man först skapar ett kvalitetsmässigt stabilt sätt att
redovisa prestationernas resultat och först i ett senare skede låter prestationerna påverka
kommande tilldelningar. Ett ofta förekommande sätt är att man får betalt för avlagda forskar‐
examina eller för prestationer i utbildning på grund‐ och avancerad nivå dels för kurspresta‐
tioner, dels för examina på dessa nivåer. Ett annat sätt är att med motfinansiering premiera
framgångar när det gäller att erhålla konkurrensutsatta forskningsmedel från nationella och
internationella forskningsfinansiärer. Man kan därigenom premieras på ytterligare ett sätt
genom att publicera resultat från denna forskning i kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskifter.
Genom verksamhet på forskargrupps‐ eller institutionsnivå kan externa medel erhållas,
normalt gällande forskning, som sedan genom det interna resurstilldelningssystemets
prestationsrelaterade multiplikatorer ger ytterligare fakultetsmedel. Tydliga exempel på detta
är att forskarexamina som tas av studerande som haft extern finansiering räknas med samma
vikt som examina som avlagts av forskarstuderande som haft fakultetsfinansiering liksom den
multiplikator som skapas genom både löften om motfinansiering från lärosätet och ett
fördelningssystem som premierar dessa prestationer.
Uppkomsten av centra av olika slag under de senaste tio åren där centrala fakultetsmedel lagts
in visar att forskarna och de externa finansiärerna varit framgångsrika i att på detta sätt
indirekt premiera samverkan. Man kan uppfatta den nuvarande diskussionen om
universitetens påverkan på samhället som en yttring av detta fenomen – samverkan leder till
högre kvalitet. Å andra sidan kan man med likande argument hävda att fri forskning
genomförd med fakultetsmedel leder till större samhällspåverkan än man hittills känt till.
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Samhällspåverkan contra vetenskaplig kvalitet för alla brittiska
universitet i REF 2014
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Samband mellan peer review av vetenskaplig kvalitet och genomslag i samhället
enligt REF 2014 (egna bearbetningar av offentliga data från REF 2014)

En figur från den engelska totalgranskningen av Storbritanniens universitet kan illustrera detta.
Figuren visar medelbetyg för varje undersökt forskargrupp inom samtliga brittiska universitet
avseende vetenskaplig kvalitet (horisontellt) och samhällspåverkan (vertikalt). Sambandet
anger att ju högre betyg miljö fått för vetenskaplig kvalitet fått desto högre har bedömningen
varit för samhällspåverkan. En ökning på marginalen av betyget för vetenskaplig kvalitet ger
ännu högre utfall för samhällspåverkan. Vetenskaplig kvalitet och samhällspåverkan är således
komplementära enligt den brittiska undersökningen.

Utbildning på grund‐ och avancerad nivå
Följande sammanställning avser fördelning av medel från central nivå till fakultet, skola eller
verksamhetsområde beroende på lärosätets inre organisation. Normalfallet är att lärosätena
fördelar utbildningsanslaget inom sina lärosäten på samma premisser som de erhålls från
staten. De flesta lärosäten har under senare år genomfört ett utvecklingsarbete med inriktning
på större inslag av prestation och särskilda satsningar. I några enstaka fall har vi kunnat se
explicit hänsyn till prestationer i samverkan som del av resursfördelningen. Hänsyn har dock
oftast tagit formen av utvecklingsmedel erhållna via externa anslag. Ibland har finansiering
skett via rektors disponibla medel.
En ytterligare observation är att lärosätena organiserat om sina administrativa stödresurser så
att samverkan tydliggjorts. Detta får också ses som att ökat vikt läggs vid utbildningens
påverkan på omgivande samhälle. I samtliga fall gäller att det till fördelningsmodellerna är
kopplade specifika utbildningsuppdrag som påverkar samverkan. Dessa samarbeten sker oftast
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på kursnivå med enskilda lärare eller institutioner som initiativtagare. Som exempel har
Uppsala universitet bedrivit systematiskt utvecklingsarbete för att öka medverkan av externa
intressenter exempelvis i samband med examensarbeten. Vid Högskolan i Jönköping pekar
man på en nyligen startad näringslivskurs inom sin tekniskt inriktade fackhögskola med syfte
att underlätta övergången mellan utbildning och arbetsliv.
Tabell 7

Sammanställningar av fördelningsmodeller GU-anslag15

Lärosäte

Bastilldelning

Prestation

Kvalitetsbaserad
resurstilldelning

Hänsyn till
samverkan

HJ

Prognos
HÅS & HÅP

Återbetalning vid
underproduktion

Mycket hög kvalitet
belönas med hela UKÄbeloppet

UKÄ oavkortat till
fackhögskolan
Viss justering av
prislappar

KTH

HÅS fast del
samt utifrån föregående års volym

HÅP rörlig utifrån
prestation

Mycket hög kvalitet
belönas med hela UKÄbeloppet

LiU

Prognos
HÅS & HÅP

Återbetalning vid
underproduktion

Mycket hög kvalitet
belönas med minst
halva UKÄ-beloppet

LU

Prognos
HÅS & HÅP

Återbetalning vid
underproduktion

Mycket hög kvalitet
belönas med 75 % av
UKÄ-beloppet

MDH

Prognos
HÅS & HÅP

Återbetalning vid
underproduktion

Mycket hög kvalitet
belönas med 1 mkr per
år i tre år

SLU

Prognos
HÅS & HÅP

Ingen återbetalning av
medel men justering av
ingångsvärden

Mycket hög kvalitet
belönas med halva
UKÄ-beloppet

SU

Prognos
HÅS & HÅP

Utgår från förra årets
takbelopp som fast del.
Ingen prestationsdel

UKÄ-beloppet fördelas
proportionellt mot
nämndernas andel av
total tilldelning

Umu

Dominerande del
prognos
HÅS & HÅP

Fyra nyckeltal
Disputerade lärare
Avancerad nivå
Internationalisering
Externa exjobb

Mycket hög kvalitet
belönas med 70% av
UKÄ-medel, 15% till
fakultet samt 15% till
central nivå

Utbildningar med
samverkanspartner
Exjobb i extern
samverkan 18 %

UU

Prognos
HÅS & HÅP

Återbetalning vid
underproduktion

Mycket hög kvalitet
belönas med 75 % av
UKÄ-medel samt 25 %
till central nivå

Strategiska
satsningar genom
centrala
avsättningar
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Utbildningsnämnd
behåller 25 % av
UKÄ-beloppet

Egna prislappar

Särskilt kan nämnas det arbete som utförs vid Umeå universitet och som på ett markant sätt
ökat incitamenten till samverkan genom den interna resursfördelningen. I Umeå fördelas först
medel för helårsstudenter och helårsprestationer till övergripande områden. Tilldelade anslag
bygger på helårsstudenter och helårsprestationer varvid en del (15 procent under 2014–2016)
fördelas utifrån nyckeltal. Dessa nyckeltal har reviderats och inför 2016 gäller följande:16





Forskningsanknytning mätt som andel undervisningstid av disputerade lärare (34 %)
Fokus på avancerad nivå mätt som antal helårsstudenter avancerad nivå (24 %)
Internationalisering mätt som in‐ och utresande studenter inom utbytesavtal (24 %)
Extern samverkan mätt som antalet externt handledda examensarbeten (18 %)

Tilldelade anslag som bygger på helårsstudenter och helårsprestationer kan även innehålla en
del som omfattar särskilda åtaganden eller satsningar. Dessa kan se olika ut. Som exempel har
man vid Uppsala universitet ett så kallat tilldelat anslag som omfattar strategiska beslut och
centrala avsättningar. KTH har riktade satsningar som bygger på utvecklingsplaner som finns
centralt samt för respektive skola. Lunds universitet har strategiska medel som fördelas av
universitets utbildningsnämnd. Rektor för Mälardalens högskola har medel för strategiska
satsningar.
Systemet innehåller även strategiska beslut avseende utbildning på grund‐ och avancerad nivå
som fattas på ledningsnivå för KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet och Uppsala
universitet. Vid Högskolan i Jönköping, Mälardalens högskola, Stockholms universitet och
Umeå universitet fattas beslut om strategiska satsningar på nivån fakultet, fackhögskola eller
verksamhetsområde.

Forskning och forskarutbildning
Utifrån materialet kan vi se tre modeller när det gäller fördelning av anslaget till forskning.
Lärosäten som tillämpar den första modellen fördelar medel till fakulteterna i enlighet med
den historiska tilldelningen utan ytterligare bindningar. Den andra modellen innebär att
lärosätena fördelar fakultetsanslaget i två delar; basanslag och prestationer. Basanslaget
omfattar cirka 90 procent och utgår från tidigare års fördelning. Uppsala universitet är ett
lärosäte som tillämpar den här modellen.
Lärosätena fördelar enligt den tredje modellen fakultetssanslaget i två delar, prestationer och
forskningskontrakt. Prestationerna mäts i form av en mekanisk del som är varierande till sin
omfattning men bygger på tidigare års beslut. Den andra komponenten utgår från
indikatorerna publikationer/citeringar samt externa medel i form av bidrag och uppdrag. Den
resterande delen av modellen innebär att rektor tecknar ett kontrakt med respektive dekan
om delmål, strategier och uppföljningskriterier som rör forskning och forskarutbildning.
Enligt den mest prestationsinriktade fördelningsmodellen fördelar lärosätena fakultetsanslaget
i tre delar, bas, prestation samt specifika uppdrag. Basanslaget omfattar cirka 50 procent och
utgör en basfinansiering som ska vara stabil och rimlig över åren. Fördelningen av dessa medel
kan utgå från en proportionalitet mellan fakulteterna eller verksamhetens personalstyrka.
Indikatorer kan vara de anslagsmedel till grundutbildningen som antal helårsstudenter och
16

Information från Carina Henningsson, UmU.

14

antal helårsprestationer genererar. Prestationer omfattar normalt 15–30 procent. Fördelning
av dessa medel kan utgå från externa medel, publikationer och examina inom forskar‐
utbildningen.
Tabell 8

Sammanställning av komponenter i lärosätenas modeller för fördelning
av fakultetsmedel för forskning och forskarutbildning17

Lärosäte

Bastilldelning

Prestation

Särskilda
åtaganden

Hänsyn till samverkan

HJ

Fast anslag enligt
historisk modell

Bibliometriskt index från
VR

Ökning av värdet
av externa medel

Industridoktorander

KTH

Bastilldelning
55 %

Prestation 25 % varav,
externa medel 5 %
bibliometri 2,5 %
forskarexamina 17,5 %

Riktade medel 20 %
Motfinansiering från
skolorna

Uppdrag ges i
verksamhetsuppdrag bl.a.
för samverkan och
samhällspåverkan

LiU

Huvuddelen
historisk modell

Rektor belönar med
kontrakt
(professor, karriär m.fl.)

Prestation
starkt styrande på
fakultetsnivå

SFO särskild kanal

LU

Förra årets ramar

Tjänster och kringresurser
dekanbeslut

Särskild ersättning till
ESS och Max4

SFO särskild kanal
Samverkan med region
Skåne kring ESS

MDH

Forskningsbas
45 %
utgående från
personalstyrka

Prestation 30 %, varav
externa medel 50 %
publikationer 30 %
forskarexamina 20 %

Spetsutvecklings- och
strategiskt stöd 25 %

Adjungeringar och
externfinansierade
doktorander värderas
under prestation
Samhällskontrakt

SLU

Basanslag 53 %

Prestation 15 %, varav
externa medel 33 %
publicering 33 %
forskarexamina 33 %

Särskilda
åtaganden 32 %

Samverkanslektorer

SU

Ökning i
proportion till
tidigare andelar

Fördelning enligt
regeringens modell med
hänsyn till externa medel
och publicering

Fördelningen på
fakultetsnivå skiljer
sig mellan områden

Särskild fördelning om
regeringsuppdrag finns
som för infrastruktur

UmU

Huvuddelen
historisk modell

Prestationsdel under
utveckling med historisk
bas 50 %

Forskningskontrakt
med externa
bedömare

Forskarstuderande med
externa parter
Företagsforskarskola

UU

Basanslag 90 %

Prestation 10 % varav
externa medel 25 %
citering 25 %
VR-medel 25 %
kvalitetsbedömning 25 %

Projektmedel från VR
prioriteras

Samverkan i SUs uppdrag

De specifika uppdragen omfattar 15–30 procent. Uppdragen till fakulteterna benämns något
olika som till exempel verksamhetsuppdrag, strategiska satsningar eller riktade medel.
Gemensamt är dock att de specifika uppdragen grundar sig på verksamhetsplaner för
respektive fakultet. Verksamhetsplanerna ska i sin tur ligga i linje med lärosätets övergripande
strategi för utbildning och forskning. Rektor tecknar avtal med respektive fakultet.

17
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Vid stora flerfakultetsuniversitet förekommer det i endast ringa omfattning att man explicit
lyfter fram extern samverkan i resurstilldelningen från central nivå till fakultetsnivå. Däremot
ingår prestationsmått regelmässigt i systemen för vidarefördelning till institutioner. Även här
följer många universitet de nationella riktlinjerna rörande externa anslag samt publicering och
citering. Under senare år kommer allt flera initiativ till prestationsbaserad tilldelning som
beslutats på nivån under lärosätesnivån.
Lärosätena fördelar mellan 45 och 90 procent som basanslag från central nivå till fakulteter
och skolor. Prestationsdelen varierar mellan 10 och 50 procent. De särskilda åtagandena eller
riktade medlen mellan 25 och 32 procent där de redovisas. Det är värt att notera att vikten
mellan kriterierna i prestationsdelen varierar förhållandevis starkt. Kriteriernas innehåll av
samverkan beror på vilka externa medel lärosätena lyckats få i konkurrens. Uppsala
universitets system innehåller en explicit kvalitetsbedömning.

Fördjupade studier
Inom ramen för kartläggningen har vi också gjort djupstudier av samverkansaktiviteter inom de
olika lärosätena, vilka kortfattat beskrivs nedan. Fullständiga beskrivningar återfinns i följande
kapitel för respektive lärosäte. Fördjupningarna ger exempel på olika typer av samverkans‐
aktiviteter vid våra lärosäten och fokuserar på lärosätenas breda samhällsengagemang som
motiv för samverkan med det omgivande samhället. Exempel är valda för att visa på sätt att
finansiera sådana samverkansaktiviteter.
I analysen fokuseras på hur samverkansaktiviteterna är organisatoriskt inplacerade och styrda
och hur resurser fördelas till de olika verksamheterna. Fördjupningarna har föreslagits av
respektive lärosäte som exempel på initiativ att arbeta med samverkan och som man vill dela
med sig av till andra lärosäten. I några fall är aktiviteterna unika, i andra fall är de typiska för
urvalet av lärosäten.
Exemplen är i olika grad resurskrävande för de interna fakultetsanslagen. Ofta bedrivs
verksamheten med externa anslag utan finansiell belastning på kärnverksamheterna.

Utbildningssamverkan
Lärosäte

Fördjupningsstudie

HJ

Näringslivsförlagd kurs som utbildningsmoment

SU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

SU

Humanistiska fakultetens interna avräkningsmodell

Exemplet från Högskolan i Jönköping innebär att man skapar ett resurstillskott från det lokala
näringslivet och civilsamhället för att utveckla och genomföra en poänggivande kurs inom den
tekniska högskolan. En kurs som samtidigt stärker högskolans relation med det omgivande
samhället. Resurserna består ibland annat i handledartid vid mottagande organisation.
Exemplet med den verksamhetsförlagda utbildningsdelen av lärarutbildningen förekommer
inte bara vid Stockholms universitet utan runt om i landet där det bedrivs lärarutbildning. Det
nya med detta exempel är att man byggt upp ett samarbete med Stockholms stad där flera av
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Stockholms lärarutbildare samverkar. Resurser har tillförts på ett nytt sätt från staden både
finansiellt och genom frigörande av arbetstid.
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå anges som takbelopp vid humanistiska
fakulteten vid Stockholms universitet. Fakulteten fördelar medel i enlighet med den av
universitetsstyrelsen tillämpade principen. Att uppnå sitt takbelopp innebär att generera ett
belopp som inte understiger det takbelopp man fått. Modellen är anpassad för utbildningar
med begränsad efterfrågan men stort samhällsintresse.

Forskningssamverkan
Lärosäte

Fördjupningsstudie

UU, SU & KTH

SciLifeLab

LiU

ALF-medel och fördelning av forskningsmedel inom medicin

LU

Max 4 accelerator

MDH

Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)

MDH

Samhällskontraktet

SLU

Fortlöpande miljöanalys (Foma)

UmU

Företagsforskarskolan

Det är vanligare att fördelning av medel till forskningsenheter innehåller explicita hänvisningar
till samverkan. Det gäller till exempel de av regeringen initierade strategiska forsknings‐
områdena (SFO). I ett av dem samverkar Karolinska institutet, Stockholms och Uppsala
universitet samt KTH kring SciLifeLab. Medel har tillförts från Stockholms stad och via de
nationella och regionala strukturfonderna. Det nya med satsningen är att regionala intressen‐
ter i huvudstadsregionen accepterar forskningsinfrastrukturens strategiska betydelse för
regionen.
Exemplen från Linköpings universitet illustrerar hur staten tillför särskilda medel till lands‐
tingen för att kompensera för det intrång i verksamheten som görs i samband med utbildning
av bland annat läkare och sjuksköterskor. ALF‐systemet har funnits länge och har nyligen gjorts
till föremål för en statlig granskning som bland annat gäller huruvida andra fakulteter än de
medicinska skulle kunna få tillgång till medlen. Vid den medicinska fakulteten vid Linköpings
universitet finns också en institution som tillämpar ett poängsystem för att fördela främst
forskningsresurser. Detta är ett exempel på att prestationsrelaterad syrning av resurser även
börjar tillämpas inom medicinsk fakultet.
Verksamheten vid Max 4 vid Lunds universitet utnyttjar medel både från Region Skåne och från
de regionala strukturfonderna men också andra lärosäten för att utveckla ny verksamhet och
investera i ny infrastruktur. Fördjupningen visar ett exempel på hur framgångsrikt samarbete
utvecklats mellan universitet och region i södra Sverige när det gäller stöd till investering i
forskningsinfrastruktur. Exemplet har även beröring med den storskaliga satsningen på
European Spallation Source, ESS.
De båda exemplen från Mälardalens högskola illustrerar hur företag och offentliga
myndigheter samverkar med ett prioriterat lärosäte. MITC är ett samarbete med Mälardalens
storindustri medan samhällskontraktet innebär att stora resurser förts till högskolan från
offentliga aktörer utan strikt bindning till enskilda projekt. Samhällskontraktet visar på den
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stora betydelse som kommunala och regionala aktörer fäster vid sitt lokala universitet, så stor
att man använder skattemedel för att stödja den.
Sveriges Lantbruksuniversitets exempel på samverkanssatsning finns i en universitetsmiljö där
samverkan redan är starkt utvecklad. Den fortlöpande miljöanalysen utgår från ett uppdrag i
lärosätets regleringsbrev att rapportera om tillståndet i svensk miljö utifrån de nationella
miljömålen. Ett sådant omfattande uppdrag skulle annars ha kunnat placeras inom en myn‐
dighet som Naturvårdsverket. Satsningen innebär en direkt kommunikationskanal för SLU att
påverka kunskapen om miljön i samhället.
Umeå universitets företagsforskarskola illustrerar hur företag kan samverka med ett univer‐
sitet kring forskarutbildning av den egna personalen. Det vanliga är annars att forskarutbild‐
ning är den anställdes egen ensak och genomförs med obetald tjänstledighet. Det unika med
exemplet är att det visar hur ett förtroende utvecklats mellan de norrländska företagen och
universiteten så att man är beredd att finansiera enskilda företagsdoktorander.

Övrig samverkan
Lärosäte

Fördjupningsstudie

KTH och SU

Vetenskapens hus som utåtriktad verksamhet

LU

LU Open som forsknings- och innovationsstöd

SLU

Samverkanslektorat som anställningsform

UU

Uppsala universitet musik och muséer som utåtriktad verksamhet

De fyra verksamheter som ingår som fördjupningsstudier rörande övriga typer av samverkan
illustrerar att samverkan kan innebära erbjudanden till en bredare allmänhet som i fallen
Vetenskapens hus och Uppsala universitets musik‐ och museiverksamhet. I båda fallen riktar sig
verksamheterna inte minst mot barn och ungdomar och deras lärare. De utgår från
universitetens position som kunskapsresurser i samhället och är typiska för det öppna och
folkbildande universitetet.
LU Open utgör en ersättning för det samarbete mellan Skåne och Danmark som bedrevs inom
Öresundsuniversitetet. Verksamheten ger stöd till innovationsinriktad forskning och utveckling
i den sydsvenska regionen och bygger på tillförsel av externa finansiella medel.
Sveriges lantbruksuniversitets samverkanslektorer är ett unikt exempel på hur ett lärosäte med
fakultetsmedel skapar befattningar som har som sin huvuduppgift att starta och genomföra
samverkansaktiviteter med externa aktörer. Det är en utmaning för övriga lärosäten att priori‐
tera användningen av fakultetsmedel för både utbildning och forskning på detta tydligt
samverkansinriktade sätt. Satsningen bygger vidare på lärosätets roll för kunskapsbildningen
och tillämpningen av vetenskaplig kunskap inom jordbruks‐ och skogs‐ och miljösektorn.
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Sammanfattande diskussion
Först ska konstateras att vår studie visar att det är meningsfullt och genomförbart att göra
djupdykningar i olika lärosätens system för resursfördelning för att komma fram till hur
samverkan med det omgivande samhället premieras. I själva verket är vi beredda att avdrama‐
tisera denna fråga efter våra genomgångar. Med våra fördjupningsstudier har vi försökt skapa
förståelse snarare än att vara heltäckande, visa på tendenser och illustrera hur förutsätt‐
ningarna ser ut i vardagen för att kunna bedriva samverkan. Vår arbetsmetod har utgjorts av
dokumentstudier och fördjupande intervjuer med engagerade personer vid de olika
lärosätena. Vi har haft särskild hjälp av dem står för länken mellan departement och lärosäten
och de som arbetar med återrapportering från verksamheten där kvalitetsfrågorna är som
mest tydliga. Den kompetens vi kommit i kontakt med behöver lyftas fram ytterligare.
Universitetets ansvar för samverkan har allt sedan högskolereformen år 1977 varit föremål för
diskussioner och samverkansansvaret har med tiden utvidgats.18 Nu senast är det forskningens
genomslag som kommit i fokus. Det ska ses i ljuset av de ökande samhälleliga förväntningarna
på lärosätenas samverkansförmåga i takt med att allt större resurser avsatts till högskole‐
sektorn under de senaste decennierna. Det finns stora politiska förväntningar på lärosätena –
forskningen ska bidra till tillväxt och utbildningen till att skola kunniga och demokratiska
medborgare.19 Detta har skett samtidigt som sektorn genomgått ett antal omfattande
reformer.20
Grundläggande för dessa frågor är principerna för regeringens fördelning av anslag till alltmer
självständiga lärosäten. Fördelningen av fakultetsmedel till utbildning och forskning ingår som
delegation i lärosätenas regleringsbrev från regeringen. Styrning sker inte minst genom
särskilda uppdrag som ska återrapporteras. Några lärosäten har redan i sina regleringsbrev fått
i uppdrag att samverka inom avgränsade områden som Sveriges Lantbruksuniversitet med sin
fortlöpande miljöanalys. Andra lärosäten har i uppdrag att undervisa och forska inom ämnes‐
områden som är viktiga för social och kulturell utveckling, exempelvis i främmande språk,
omvårdnad, juridik eller miljöteknik. I universitetens självständighet ligger dock till den över‐
vägande delen att akademin själv avgör hur sådana prioriteringar ska göras.
Styrningen sker under senare tid i högre grad via forskningsråden, som genom sina ansvars‐
områden, program och prioriteringsmodeller skapar konkurrens och styrning på samma gång.
De så kallade strategiska forskningssatsningarna hör till denna kategori där fakultetsmedel mer
eller mindre permanent tillförts inom strategiska områden. Till samma kategori hör även KK‐
stiftelsen, VINNOVA, Energimyndigheten, Wallenbergstiftelsen, och Strategiska forsknings‐
stiftelsen och deras satsningar på excellenscentra eller motsvarande. De är alla särskilt
intressanta för frågan om extern samverkan då lärosätena för att få del av medlen måste
motfinansiera inte bara medel från de offentliga finansiärerna utan även från näringsliv och
myndigheter. Samfinansieringsmodellen innebär att externa aktörer deltar i planeringsarbetet
och blir därmed en integrerad del av utbildnings‐ och forskningsmiljön. Högskolan i Jönköping
och Mälardalens högskola är lärosäten som erhållit betydande medel från bl.a. KK‐stiftelsen.
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Se t.ex. Kasperowski & Bragesjö (2011); Benner & Sörlin (2015).
Benner & Sörlin (2015).
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Se t.ex. Lidhard & Petrusson (2012); Vetenskapsrådet (2015).
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Utvärderingar visar att publikationer från samproduktion har minst lika god kvalitet som andra
vetenskapliga produktioner.21
Vår genomgång av lärosätenas modeller för resursfördelning visar att denna mekanism är av
stor betydelse som multiplikator. Det stora antalet centra kan ses som en metod att låta
samverkan influera den interna resursfördelningen. Även om metoden oftast använts för
kärnområdet forskning visar våra exempel att några lärosäten framgångsrikt utnyttjat
mekanismen för att skapa resurser även inom utbildningen. Generellt är dock erfarenheten av
vår genomgång att den interna resursfördelningen i mindre systematisk utsträckning influeras
av extern samverkan. De exempel som finns gäller oftast samverkan mellan enskilda lärare och
forskare eller enskilda kurser eller program. Lärosätenas ringa satsning på uppdragsutbildning
är en reflektion av detta. Lärosäten av motsvarande storlek och ålder som Lunds och Uppsala
universitet i länder som Nederländerna och Storbritannien har omfattande intäkter från före‐
tagsbeställd utbildning. Högskoleverket visar att 5 av 34 lärosäten har intäkter för uppdrags‐
utbildning, ställt i relation till de totala intäkterna för grundutbildning på över 10 procent.22 Vi
kan konstatera att litet har hänt på detta område under dessa tio år.
Man kan sammanfattningsvis notera att tre mekanismer är typiska för nuvarande situation när
det gäller rollen av samverkan i lärosätenas modeller för resursfördelning:




Tidsbegränsade program och projekt
Motfinansiering inom ramen för externa samverkan
Personrörlighet framför allt i korta perioder

Det pågår ett omtänkande i både Sverige och andra länder när det gäller samspelet mellan
universiteten och deras omgivning. Det speglas inte minst i fråga om universitetens samhälls‐
påverkan. Denna samhällspåverkan kan ökas genom samverkan men även genom ökad
självständighet. Enligt den ena modellen kan universitetens betydelse som kunskapskällor
tappas av i högre utsträckning genom att skapa nya incitament till samverkan. Enligt den andra
modellen skulle den stora betydelsen leda till att större satsningar kunde göras för att utöka
fakultetsanslagen utan extern kvalitetsgranskning via forskningsråd. Man kan notera att
VINNOVAs omfattande satsning på samverkan i nuvarande omgång23 kan ses som ett steg i
den andra av dessa inriktningar. VINNOVAs satsning är i detta avseende att se som ett
intressant exempel på hur man kan hantera samhällspåverkan i utlysningar och kvalitets‐
utvärderingar se även Vetenskapsrådet.24
Indikatorer är kraftfulla redskap som påverkar både organisationers och individers beteenden
speciellt om de är kopplade till finansiering. Det kan vi se i lärosätenas fördelningsmodeller.
För forskarna har signalerna varit tydliga, det som mäts och belönas för meritering är
publikationer och externa medel. Av den anledningen kan det vara viktigt att tänka igenom
vilka samverkansprestationer som framöver ska lyftas fram. Kvantitativ uppföljning med
nyckeltal som visar tillförsel av medel från finansiärer som VINNOVA, statliga och regionala
myndigheter, kommuner och företag behöver få en legitimitet som bygger på att framtagna
data har högsta kvalitet över både rum och tid. En bredare publikationsbas med rapporter och
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Se t.ex. Anaya-Carlsson & Lundberg (2014).
Högskoleverket (2004).
23
VINNOVA Modell för utvärdering av samverkan. Daterad 2015-02-05.
24
Vetenskapsrådets FOKUS-modell. Daterad 2014-12-31.
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liknande material, som förmedlar forskningsresultat till en vidare målgrupp, är ett annat
exempel på nyckeltal som behöver få legitimitet. Adjungeringar är ett prestationsmått som
redan används av många lärosäten när det gäller samverkan. Sannolikt behövs det också en ny
typ av systematisk kvalitativ uppföljning exempelvis genom det som för närvarande går under
benämningen fallstudier.
Frågan om principer, modeller och praktik när det gäller intern resursfördelning inom
lärosätena framstår inte så känslig som man i förstone kan tro. Omvärldstrycket och nya
ekonomiska förutsättningar har gjort att man är tvungen att hantera och prioritera samverkan.
Detta visar sig hos flera av lärosätena som medverkat inom KLOSS. Erfarenheterna från
nätverket av planeringsdirektörer visar att det är ett långsiktigt arbete att utveckla nya former
för tillförsel av resurser till universitet och högskolor genom extern samverkan.
Lärosätena har olika ekonomiska förutsättningar att bedriva samverkan. Regionala högskolor
är beroende av omgivande samhälle på ett annat sätt än de gamla universiteten. De utgör
viktiga institutioner ur ett regionalt perspektiv. Näringsliv och offentlig sektor bidrar aktivt till
verksamhet vid dessa lärosäten. Sveriges Lantbruksuniversitet har förutsättningar som skiljer
sig från andra lärosäten då man har en fördelningsmodell som täcker in samtliga nivåer. Man
behöver helt enkelt ha lärosätet kvar då dessa utgör viktiga regionala tillväxtmotorer.
Det är därför viktigt att ha respekt för de skillnader som finns mellan lärosäten. Att samverkan
är svår att identifiera i de interna systemen för resursfördelning innebär inte att samverkan
generellt är en lågt prioriterad del av kärnverksamheterna. Det är snarare så att samverkan är
en integrerad del av forskning och utbildning och på så sätt osynligt. Exempel på detta är
samverkan med landstingen inom medicinsk utbildning och forskning. Samtidigt kan vi
konstatera att samverkan många gånger innebär utmaningar för lärosätenas organisation i
mötet med externa aktörer och intressenter. Exempel är MITC vid Mälardalens högskola och
Foma vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Det vi kan konstatera i denna översikt är att
samverkan är en mycket heterogen verksamhet.
Vid mindre lärosäten som Högskolan i Jönköping och Mälardalens högskola framträder extern
samverkan, vid en granskning, som en mera framträdande fråga. De mindre lärosätena har
också markant mindre anslag att röra sig med och blir därigenom tvingade att finna
finansiering genom nya former av samarbeten. Man har både utnyttjat och gjort sig beroende
av resurser som kopplas till samverkan med regionala intressenter. Det är en situation som
stora lärosäten som Lunds och Uppsala universitet inte har på grund av andra ekonomiska
förutsättningar.
Det förändringsarbete som pågår vid lärosätena kan inte i första hand läsas av i resurs‐
fördelningsmodellerna. Samtidigt går vi mot en situation där samhällsengagemang och sam‐
hällspåverkan blir högre prioriterade inom kärnverksamheterna bland annat genom externa
utvärderingar. Detta kommer med stor sannolikhet att medföra att samverkan kommer att bli
en tydligare del av lärosätenas interna utvecklingsarbete med resursfördelningsmodeller.
Flera lärosäten kommer sannolikt att följa Umeå universitets och Mälardalens högskolas
exempel och införa modeller för en strukturerad finansiering av aktiviteter inom kärnområdet
strategisk samverkan. Kanske, som vi sett i denna sammanställning, genom särskilda uppdrag
inom ramen för verksamhetskontrakt mellan rektor och fakulteter och/eller skolor. Sådana
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interna utvecklingsprojekt som tar tillvara och bygger på lärares och forskares drivkrafter att
påverka och samverka är viktiga delar för den centrala nivån. Det skulle kunna ses som en
motsvarighet till systemet med pedagogiska utvecklingsmedel. Intervjuer25 som genomförts
visar att lärare/forskare hellre önskade utvecklingspengar än belöning i efterhand. Utvecklings‐
pengar kan möjliggöra uppbyggnaden av långsiktiga relationer och i förlängningen ny
forskningsfinansiering med externa parter. Detta exempel kan illustrera utmaningen med att
jämföra lärosäten med varandra.
Våra resultat är naturligtvis en följd av vårt valda arbetssätt där vi utgått från underlag från
planeringsdirektörer och andra verksmamma vid respektive lärosäte. Vår erfarenhet är att det
ibland är svårt att samla in relevant och jämförbar information, en del lärosäten delar lättare
med sig av information än andra. Den kanske främsta lärdomen från arbetet är behovet av
kunskap om hur olika modeller för resursfördelning vid lärosätena är beroende av andra
villkor, till exempel ekonomiska förutsättningar men också akademiskt ämne, kultur och
identitet. Hur ett lärosäte ska arbeta med resursfördelning är ett viktigt framtida arbete för
varje enskilt lärosäte. Förhoppningsvis kan denna rapport bidra med erfarenheter och exempel
kring hur man på olika sätt kan lära av varandra.

25

Intervjuerna genomfördes med bl.a. forskningsledare, föreståndare inom ramen för KLOSS 1B.

22

Källförteckning
Anaya‐Carlsson K. & Lundberg M. (2014). Resultat från 18 VINN Excellence Center redovisade
2012: Sammanställning av enkätresultaten. Stockholm: VINNOVA.
Benner M. & Sörlin S. (2015). Samverkansuppgiften i ett historiskt och institutionellt perspektiv.
Stockholm: VINNOVA.
Eriksson L. & Heyman U. (2014). Resurser för utbildning och forskning. Stockholm: SUHF.
Higher Education Funding Council for England (2014). REF 2014: The results. Nerladdad från
Hefce.
Högskolelagen 1992:1434, 1 kap. 2‐3 §. Utbildningsdepartementet, Stockholm.
Högskoleverket (2001). Utveckling av högskolans samverkansuppdrag. Stockholm:
Högskoleverket.
Högskoleverket (2004). Högskolan samverkar. Stockholm: Högskoleverket.
Kasperowski D. & Bragesjö F. (2011). Bilda och samverka: om införandet, implementering och
förändring av universitetets tredje uppgift 1977–1997. Göteborgs universitet.
Lidhard J. & Petrusson U. (2012). Forskning och innovation: statens styrning av högskolans
samverkan och nyttiggörande. Stockholm: Regeringskansliet.
Proposition 1992/93. Högre utbildning för ökad kompetens. Stockholm: Regeringskansliet.
Proposition 2012/13:30. Forskning och Innovation. Stockholm: Regeringskansliet.
SOU 1996:70. Samverkan mellan högskolan och näringslivet.
SOU 2005:48. Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning.
SOU 2007:81. Resurser för kvalitet.
Universitetskanslerämbetet (2014). Årsrapport 2014:7. Stockholm.
Vetenskapsrådet (2013). Kartläggning av olika nationella system för utvärdering av
forskningens kvalitet: förstudie inför regeringsuppdraget U2013/1700/F. Stockholm.
Vetenskapsrådet (2014). Modell för fördelning av forskningsresurser till lärosäten: FOKUS.
Daterad 2014‐12‐31. Stockholm.
Vetenskapsrådet (2015). Forskningens framtid! Reformer inom forskning och forskarutbildning
1990–2014. Stockholm.
Vico EP, Hellström T, Fernqvist N, Hellsmark H, Molnar S & Hellström T (2014). Universitets och
högskolors samverkansmönster och dess effekter. Stockholm: VINNOVA.
VINNOVA (2013). Beviljade ansökningar: Universitets och högskolors strategiska utveckling av
samverkan 2013 steg 2. Stockholm: Vinnova.
VINNOVA (2014). Beviljade ansökningar: Universitets och högskolors strategiska utveckling av
samverkan och verifiering 2014. Stockholm: Vinnova.
VINNOVA (2015). Modell för utvärdering av samverkan: Pilot. Daterad 2015‐02‐05.

23

Åström T, Melin G, m.fl. (2015). Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med
det omgivande samhället: Effekter av forsknings‐ och innovationsfinansiärers insatser.
Stockholm: VINNOVA.

24

Del 2

Lärosätesbeskrivningar
I denna del av rapporten redovisar vi resultaten från våra fördjupande intervjuer med
företrädare för olika lärosäten. Deras uppgifter om hur samverkan behandlas i lärosätenas
resursfördelningsmodeller kombineras med offentlig statistik och statistik från respektive
lärosäte. Beskrivningarna redovisas enligt en gemensam modell med start i den centrala nivån.
Hur långt ned i verksamhetsträdet för respektive lärosäte vi kommer har att göra med
resurserna för vår studie. Det har också att göra med hur föränderlig den inre organisationen
är vid respektive lärosäte och i hur hög grad de uppgifter vi efterfrågat finns tillgängliga på ett
kvalitetssäkrat sätt. För att komplettera uppifrånperspektivet har vi även gjort djupdykningar
till mikronivån genom våra fallstudier som utgår från villkoren för respektive akademiska miljö.
Vi redovisar beskrivningarna av lärosätena i följande ordning. Uppgifterna är tänkta att vara så
aktuella som möjligt och gäller för det mesta situationen runt åren 2014–2015.

Lärosäte

Förkortning

Fakulteter/skolor

Högskolan Jönköping

HJ

Kungliga Tekniska högskolan

KTH

4

Linköpings universitet

LiU

4

Lunds universitet

LU

8

10

Mälardalens högskola

MDH

4

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

4

Stockholms universitet

SU

4

Umeå universitet

UmU

4

Uppsala universitet

UU

9

Sammanfattning lärosätesbeskrivningar
Ett lärosätes förutsättningar att bedriva samverkan handlar inte bara om ekonomi utan även
om akademiskt ämne, kultur, geografi och identitet. Att samverkan är svår att identifiera i de
interna systemen innebär inte att samverkan generellt sett är en lågprioriterad del av kärn‐
verksamheten.
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Prestationsmått för samverkan som redovisas i årsredovisningar visar på stor variation
och de har på senare tid blivit fler.
SLU är det lärosäte som har en resursfördelningsmodell som täcker båda anslagen på
samtliga nivåer.
Vid Umeå universitet premieras utbildningssamverkan vid fördelning av anslag till
grundutbildning genom externt handledda examensarbeten.
Högsskolan i Jönköping har genom sin poänggivande kurs inom den tekniska högskolan
ett exempel på utbildningssamverkan med det omgivande samhället.
Forskningssamverkan sker i huvudsak genom medfinansiering (basanlag) och externa
medel (multiplikatorer).
På senare år har det kommit modeller för prestationsbaserad tilldelning av
forskningsanslag.
Vid Mälardalens högskola premieras forskningssamverkan i den interna resurs‐
fördelningsmodellen. Alla externa medel oavsett finansieringsursprung inräknas.
Mälardalens Högskola, Umeå universitet, KTH och Sveriges Lantbruksuniversitet
har initierat verksamhetsuppdrag, forskningskontrakt eller liknande som utgår
från en verksamhetsplan på fakultetsnivå eller motsvarande. I dessa utgör samverkan
särskilda avsnitt.
Sveriges Lantbruksuniversitets samverkanslektorer utgör ett särskilt intressant
exempel på strategisk samverkan.
Skol‐ och landstingssamverkan i form av VFU vid Stockholms universitet och ALF‐medel
vid Linköpings universitet är exempel på strategisk samverkan som omfattar många
personer både inom och utanför högskolan när det gäller kunskapsspridning.
Vid Lunds universitet sker en omfattande regional samverkan i samband med
etableringen av ESS‐anläggningen.
Samverkan är en ledningsfråga där flera av lärosätena har intensifierat och samordnat
sin samverkansorganisation.
Samverkan är inte en sidoställd uppgift utan integrerad i ordinarie kärnverksamhet.
Samverkan är en dubbelriktad process där de deltagande aktörernas skilda behov
tillgodoses.
Samverkan innebär långsiktiga relationer som måste vårdas.
Samverkan är en mångfacetterad aktivitet som innebär mycket mer än
industrisamverkan som samhällskontraktet vid Mälardalens högskola och Uppsala
universitets musik & muséer.
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Högskolan i Jönköping (HJ)
Följande kapitel är sammanställt av Anna‐Carin Ramsten med information från Lars Niklasson,
prorektor, Achim Lang, controller samt Monica Hjelmåker, business development manager vid HJ.
Under våren 2015 bytte Högskolan i Jönköping namn till Jönköping University. Uppgifterna i avsnittet
gäller förhållandena 2013 varför det tidigare namnet behållits i framställningen.

Lite fakta om år 2013








Årsomslutningen vid Högskolan i Jönköping är 798 tkr26
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till cirka 507 mkr27
Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till 85 mkr28
Antal helårsstudenter, läsår 828929
Av 583 anställda är 42 professorer och 128 lektorer30
Antal forskande/undervisande personal (helårspersoner) 34231
Antal disputerade av forskande/undervisande personal (helårspersoner) 16432

Lärosätets organisation
Högskolan i Jönköping är en icke‐vinstdrivande stiftelsehögskola, och är organiserad som en koncern.
I koncernen ingår Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess fem helägda dotterbolag. Dessa är
organiserade som aktiebolag och omfattar fyra fackhögskolor33:






Hälsohögskolan (HHJ)
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)
Internationella handelshögskolan (JIBS)
Tekniska högskolan (JTH)
Högskoleservice

26 Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 122.
27
HJ Årsredovisning 2013, s. 40.
28 HJ Jönköping Årsredovisning 2013, s. 40.
29
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 122.
30
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 140.
31
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 122.
32
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 122.
33
http://hj.se/om-hogskolan/organisation.html Daterad 2014-09-28.
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Organisationsschema Högskolan i Jönköping

Högskolans ledningsgrupp utgörs av rektor, VD för respektive bolag och stab. Bolagens interna
organisationer varierar, men samtliga har en styrelse och därutöver ett antal egna bolagsspecifika
stödfunktioner (exempelvis utbildningschefer, forskningschefer, ansvariga för näringslivskontakter,
uppdragsutbildningsstöd, etc.).
Nämnderna vid lärosätet är gemensamma och styrande för alla enheter inom Stiftelsen Högskolan i
Jönköping och är fyra (4) till antalet: Disciplin‐ och avskiljandenämnden, Nämnden för utbildning och
forskarutbildning, Oredlighetsnämnden samt Överklagandenämnden.34
Nämnden för utbildning och forskarutbildning inrättar, följer upp och kvalitetssäkrar examina för
utbildning och forskarutbildning. Nämnden ansvarar även för Bestämmelser och riktlinjer för utbild‐
ning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå gällande för examina vid Högskolan i Jönköping.35
Till detta kommer också högskolans 18 avdelningar och 11 centrumbildningar.

34
35

http://hj.se/om-hogskolan/organisation.html. Daterad 2014-09-09.
http://hj.se/om-hogskolan/organisation/namnden-for-utbildning-och-forskarutbildning.html Daterad 2014-09-09.
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Högskolan i Jönköping

Organisering av samverkansaktiviteter
Högskolan i Jönköping har på grund av sin organisationsform en något annorlunda samverkans‐
organisation.
Högskoleövergripande samverkansfrågor behandlas av rektor, stab och ledningsgrupp, medan
områdesspecifika samverkansfrågor naturligt knyts till fackhögskolorna, alternativt avdelningar eller
centra inom dessa. Det finns en prorektor med uppgift att bistå rektor i att leda högskolan med fokus
på extern samverkan, forskning och innovation.
Exempel på högskoleövergripande samverkan är formaliserade överenskommelser mellan Högskolan
och Regionförbund, där parternas utvecklingsstrategier har utgjort grund för ett samarbete där
parterna identifierat de snittytor inom vilka parterna genom samverkan snabbare kan uppnå sina
respektive mål och vision. Kopplat till överenskommelsen finns konkreta handlingsplaner för utveck‐
ling av exempelvis forsknings‐ och innovationssamverkan.
På liknande sätt finns överenskommelser med Landstinget om samverkan inom utbildning och
forskning inom hälsoområdet (se även nedan), och med Jönköpings kommun om utveckling av
utbildnings‐, forsknings‐ och innovationsmiljön på Campusområdet, attraktivitet för studenter och
personal, kommunens egen kompetensutveckling och internationalisering.
Högskolans övergripande stöd för forskningen är framförallt kopplat till ett utökat ekonomistöd för
projekthantering. Detta erbjuds genom Högskoleservice. Högskolan har ingen central stödfunktion
för initiering av forskningsprojekt (exempelvis grants office) eller andra former av samverkansprojekt.
Under år 2014 har en central resurs (25 procent av en heltidsperson) tillgängliggjorts som stöd för att
öka omfattningen av EU‐projekt. Utöver detta erbjuder fackhögskolorna visst stöd för forsknings‐
samverkan, bland annat finns på varje fackhögskola en forskningschef eller motsvarande.
Högskolan har ingen central samverkansfunktion för utbildningssamverkan. Dock finns sådana funk‐
tioner kopplade till de enskilda fackhögskolornas fokusområden och integrerade i utbildningsverk‐
samheten, exempelvis VFU, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) kompetensutveckling, uppdrags‐
utbildning, fadderföretagsnätverk och alumnnätverk. Verksamheten inom bolagen är normalt upp‐
delad i avdelningar eller discipliner (med fokus mot olika utbildningsområden) och forskningsmiljöer
eller forskningscentrum.
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Högskoleservice Högskolan i Jönköping
Science Park Jönköping (SPJ)36 ägs till hälften av Högskolan i Jönköping. SPJ arbetar med:






Kompetens inom affärsutveckling, projekthantering, riskvärdering och stöd i immateriella
rättighetsfrågor
Arbetar med nyttiggörande i såväl nya bolag (exempelvis att ett forskningsresultat utgör
grund för etablering av ett nytt företag) som befintliga (exempelvis genom att stötta företag
som ingår som partner i forskningsprojekt att nyttiggöra resultat i sin befintliga verksamhet).
Bidrar även med informationsspridning om nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap,
skapar länkar till andra aktörer i innovationssystemet samt tillhandahåller en fysisk innova‐
tionsmiljö på Campus, dit forskare och studenter har nära tillgång.

Högskolan menar att innovationsrådgivningen måste vara integrerad i högskolans verksamhet, vilket
för Högskolan i Jönköping innebär att den genomförs av medarbetare i Jönköping Science Park AB.
Detta för att säkerställa innovations‐ och nyttiggörandeperspektiv balanseras mot Högskolans möjlig‐
heter att vidareutvecklas. Ett ensidigt perspektiv kan riskera att fortsatt forskning och utveckling för‐
hindras.
Högskolan är även delägare i ett investmentbolag kopplat till SPJ:s verksamhet; Jönköping Business
Development (JBD). Bolaget ägs av Högskolan i Jönköping, SPJ, 6:e AP fonden, LRF och ett antal
privata investerare. JBD investerar i bolag med tillväxtpotential. Syftet är att bidra till att företag
växer och blir lönsamma, genom både kapital och ett aktivt ägande.
Science Park Systemet (SPS) inbegriper samtliga kommuner i Jönköpings län. SPS finansieras av
Högskolan i Jönköping och Jönköpings kommun. SPS samordnas och leds av personal som är
anställda vid SPJ tillsammans med de operativt ansvariga medarbetarna i de kommunala noderna.
Jönköpingsregionen har därmed ett regionalt innovationssystem, där SPJ och Högskolan spelar
centrala roller. Syftet med SPS är bland annat att attraherat kapital till regionen.

36

http://sciencepark.se/om-science-park/ Daterad 2014-12-17.
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Högskolan i Jönköping

Science Parc System Högskolan i Jönköping – Källa: Lars Niklasson

Högskolan har för närvarande inget Holdingbolag, eftersom befintlig koncernstruktur med helägda
dotterbolag där verksamheten bedrivs, samt delägda bolag och organisationer enligt ovan bedömts
vara tillfyllest.
Högskolan har initierat ett eget arbete med att avtala om samägande av forskningsresultat mellan
Högskolan och forskare, för nyttiggörande. Högskolans ledning ser behovet av att etablera ett
utvecklingsorienterat bolag för att kunna öka sitt engagemang och sin kompetens i dessa frågor.
Detta ligger i linje med Högskolans ambition att utveckla ett mera professionellt förhållningssätt när
det gäller hantering av Högskolans intellektuella tillgångar.
Utöver principer vid fördelning av forskningsanslag respektive utbildningsanslag fördelar stiftelsen
även tidsbegränsade utvecklingsmedel för strategiska satsningar till fackhögskolorna. Dessa syftar till
att bidra till att högskolan når den uppsatta visionen, och är därför fokuserade mot ökad internatio‐
nalisering, ökad externt engagemang i form av uppdragsutbildningar, samt strategiska rekryteringar.

Fördelning av anslaget för grundutbildning
Resursfördelningen av anslag mellan fackhögskolorna vilar delvis på historisk grund. De senare åren
har en ökande andel av anslagen fördelats efter resultat‐ och kvalitetsparametrar (bl.a. kurser på
svenska och engelska, publicerade artiklar, externa medel, första handsökande) samt utifrån
högskolans vision och strategi som fastställdes år 2013. Strategin37 innehåller följande fyra mål:

37

HJ Gemensamma strategier och nyckeltal 2013–2016 På väg mot Jönköping International University 2015 samt Stiftelsens
uppdrag och budgetramar år 2014 med preliminär anslagsfördelning 2015–2017.
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öka den internationella utbildningen
öka den internationellt konkurrenskraftiga forskningen
öka det externa engagemanget
öka studentnöjdhet och attraktivitet

Anslagen fördelas till stor del som blockanslag utan öronmärkningar och vidarefördelas därefter inom
fackhögskolorna efter principer som beslutas av respektive fackhögskola.

Ersättning för utbildningsuppdrag38

Utbildningsuppdraget till fackhögskolorna består av ett lägsta produktionsmål i termer av den intäkt
från staten som genereras till Högskolan i Jönköping genom utbildningen vid fackhögskolan. För
utbildningsplaneringen används begreppen överproduktion och underproduktion, för att beskriva
avvikelsen relativt produktionsmålet. Fackhögskolan beslutar själv vilket utbildningsutbud som ska
ligga till grund för uppdraget. Utbudet ska bidra till att högskolans mål och strategier uppfylls.
Den ersättning som tilldelas fackhögskolorna är i vissa fall något lägre än produktionsmålet. Det
innebär att en omfördelning av anslagsmedel jämfört med statens tilldelning. I grova drag är effekten
av omfördelningarna att samhällsvetenskap och humaniora gynnas något jämfört med teknik och
vård. Detta motiveras med att statens ersättning per student för samhällsvetenskap och humaniora
är jämförelsevis låg jämfört med kostnaderna för högkvalitativ professionsutbildning inom dessa

38
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områden. Ersättningen till fackhögskolorna är preliminär och kan komma att korrigeras i de fall mål‐
uppfyllelser ej nås.
Utbildningsanslagen kommer framgent i högre grad att fördelas baserat på söktryck och resultat i
högskolans studentbarometer, samt omfattning av internationell utbildning. Studentbarometern
innehåller perspektiv på utbildningen som har med samverkan att göra och det handlar bland annat
om programmens arbetslivskoppling.
Högskolan planerar att reservera framtida utbildningsplatser för nya utbildningsprogram på engelska,
samt till utbildningar där söktrycket är högt.
Kvalitetsbaserad resurstilldelningen. De fackhögskolor som har utbildningar som erhåller ersättning
från UKÄ tilldelas hela beloppet.

Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning
Ersättning för forskningsuppdrag39

39

HJ Stiftelsens uppdrag och budgetramar inför 2014 med preliminär anslagsfördelning 2015–2017, s. 9. Daterad 2013-10-10.
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Sedan år 2009 tillämpas ett nationellt prestationsbaserat resurstilldelningssystem av forsknings‐
anslag till lärosätena. Tidigare fördelades anslagen utefter historiska modeller ofta i förhållande till
fackhögskolornas omsättning. Delar av högskolans forskningsanslag har sedan år 2009 fördelats
baserat på indikatorer, nämligen det bibliometriska index som Vetenskapsrådet tillhandahåller, ned‐
brutet per fackhögskola, och erhållna externa medel per fackhögskola.
Högskolan avser inför år 2015 att utveckla denna grundmodell till att även inkludera publikationer
registrerade i DiVA, och doktorander anställda av annan part. Forskningsanslagens fördelning bör
skapa starka incitament för att hög förbrukning av erhållna externa medel för forskning, i syfte att
utnyttja tillgängliga medel för att bygga upp den vetenskapliga miljön och genomföra samverkan
med det omgivande samhället, och hög forskningsoutput och uppmärksamhet i termer av publicering
och citering i Web of Science (WoS), men även att vi säkerställer att Högskolans publikationer
registreras i DiVA.
Högskolan skulle även behöva uppmärksamma i vilken omfattning som externa parter låter sina an‐
ställda bli inskrivna som doktorander vid högskolan. Detta är en aktivitet som bidrar till att utveckla
forskningsmiljön och stimulerar samverkan med det omgivande samhället, men som inte syns i den
ekonomiska redovisningen.






Högskolans ledning planerar att inför år 2015 fördela vissa anslagsmedel efter;40
Fackhögskolans andel av Högskolans förbrukade externa medel för forskning (föregående
kalenderår). Denna indikator kompletteras med in‐kind värdet av doktorander anställda av
annan part (föregående kalenderår)
Fackhögskolans andel av Högskolans bibliometriska index (dvs. publicering och
citering i WoS, enligt Vetenskapsrådets underlag)
Fackhögskolans andel av fraktionaliserade internationella peer review granskade
vetenskapliga publikationer registrerade i DiVA (föregående kalenderår).

Viktningen mellan indikatorerna bör vara sådan att det är lika vikt mellan externa medel och
publicering‐bibliometriskt index, och att det bibliometriska indexet ges en högre vikt än publicering i
DiVA. En möjlighet är 50/40/10.

Näringslivsförlagd kurs vid Tekniska högskolan
Tekniska högskolan (JTH)
Grundutbildning
Studenter
Doktorander

Antal
2309
20

Personal
Anställda
Disputerade lärare
Professorer

Antal
124
35
7

Kort fakta om Tekniska högskolan 201341
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HJ Årsredovisning 2013, s. 31.
HJ Årsredovisning 2013, s. 16.

34

Program
Ingenjörsprogram
Materprogram
Högskoleprogram
Yrkeshögskoleutbildning

Antal
7
5
6
9

Högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköping och Tekniska högskolan (JTH) har en lång tradition av samverkan med om‐
givande samhälle. Efter lärosätets bildande 1977 byggdes den Yrkestekniska högskoleutbildningen
(YTH) upp för att senare, under 1980‐talet, kompletteras med tvååriga mellaningenjörsutbildningar
inom institutionen för teknik. År 2007 blev Ingenjörshögskolan Tekniska Högskolan (JTH) och är idag
organiserad följande avdelningar:







Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap
Data‐ och elektroteknik
Industriell organisation och produktion
Produktutveckling
Material och tillverkning
Matematik, fysik och kemi

År 2012 beslutade JTH om inrättandet av en näringslivsförlagd kurs (NFK) vid Tekniska högskolans
samtliga utbildningsprogram (se ovan). För lärosätet är syftet att underlätta studenternas övergång
från utbildning till arbetsliv samtidigt som erfarenheterna från praktiken påverkar deras pågående
utbildning.

1. Näringslivsförlagd kurs (NFK) som utbildningsmoment42
1.1. Introduktion och syfte
Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är nationellt känd för god förankring i och fruktbar samverkan
med näringslivet1. Det utbildningskoncept som implementeras som Koncept 2013 vid JTH innebär en
ännu tydligare och djupare samverkan med näringslivet. En av delarna i denna samverkan är en
näringslivsförlagd kurs (NFK) inom teknikområdet. Kursen inleds och avrapporteras på campus,
däremellan genomförs minst 70 % av kurstiden utanför campus.
Syftet med kursen är att ge studenten en förståelse för kommande arbetsuppgifter och hur dessa är
relaterade till den egna utbildningen. Kopplingen mellan teori och praktik blir tydligare och förhoppningsvis upplevs utbildningen mer verklighetsförankrad. Avsikten är också att perioden i näringslivet skapar ännu bättre förutsättning för resterande del av utbildningsprogrammet.
Kursen är för studenten en pusselbit i möjligheten att skapa en långsiktig relation med en uppdragsgivare. Relationen byggs successivt upp under utbildningen genom olika aktiviteter. En relation som i
bästa fall kan leda till en anställning omedelbart efter utbildningen. Uppdragsgivaren i sin tur ges en
möjlighet att under en längre tid introducera studenten i företaget eller organisationen vilket innebär
att de efter utbildningen kan anställa personal som redan är välbekant och dessutom insatt i verksamheten. Från uppdragsgivarens sida skulle man kunna se det som en lång anställningsintervju där
kontakten med studenten utvecklas efter hand.

1.2. NFK som en del i de externa relationerna43
Den näringslivsförlagda kursen utgör en del i den kontakt med näringslivet som studenten har under
sin utbildning. Figur 1 visar kursens placering i sammanhanget och hur den befäster progressionen
kring näringslivskontakterna på de tvååriga programmen som leder till högskoleexamen. Motsvarande
progression för högskoleingenjörsutbildningarna och masterprogrammen visas i figur 2.
Inledningsvis sker de första kontakterna näringsliv/student mest i form av studiebesök och gästföreläsningar. En näringslivsmässa genomförs under första halvan av utbildningen och den ger student och
näringsliv en ypperlig möjlighet att börja bygga egna relationer. Under andra halvan utbildning kommer kursen NFK. Studiebesök, gästföreläsningar och verklighetsanknutna projekt är återkommande
inslag. Avslutningsvis ett traditionellt examensarbete då studenten genomför en väldefinierad uppgift
åt uppdragsgivaren. Det kan vara samma uppdragsgivare under hela utbildningen men behöver inte
42
43
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vara det!
När en student väljer att läsa vidare på masternivå på JTH är det en ingenjör som kommer för att
genomföra en näringslivsförlagd kurs, men då med möjlighet att utföra mer avancerade arbetsuppgifter. Det kan vara så att uppdragsgivare och student är inne på sitt femte år tillsammans!
Kontakten med arbetslivet går som en röd tråd genom utbildningsprogrammen där man från
lärosätet har en idé och tanke om progression i de näringslivsanknutna aktiviteterna. NFK‐kursen
omfattar många personer och funktioner både internt på JTH men också utanför högskolan för att
kursen ska kunna genomföras.

Arbetsgivarens roll44
För att NFK ska kunna genomföras på ett så bra sätt som möjligt behöver arbetsgivaren:
•
tillhandahålla en fysisk arbetsplats.
•
erbjuda några veckors relevanta, stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter.
•
ge nödvändig introduktion och information gällande till exempel säkerhet och arbetsvillkor.
•
tillsätta en handledare som fungerar som stöd under praktiken. Handledaren ska ha möjlighet
till regelbunden kontakt och bör även vara väl insatt i de arbetsuppgifter som studenten
förväntas utföra.
Studentens roll innebär i huvudsak att:
•
självständigt knyta kontakt med arbetsgivare.
•
med hög ambitionsnivå genomföra överenskomna praktikuppgifter.
•
efter genomförd praktik, författa en rapport och delta i ett seminarium som bedöms och
godkänns av examinerade lärare.

Organisation på JTH
Kursen har en kursansvarig som driver kursen tillsammans med lärare som är handledare inom
respektive huvudområde. Handledarna har ansvar gör grupper av studenter och har också direkt‐
kontakt med företagen.
I år (2015) är första gången man driver kursen och den omfattar cirka 400 studenter. En del företag
har flera studenter och det är näringslivsgruppen som har arbetat med de praktiska kontakterna med
företagen. Det är också näringslivsgruppen som anordnar aktiviteter där studenterna får möjlighet
att träffa företagen i form av Exjobbsmässa, Näringslivsmässa, arbetsmarkandsdagar med mera.
Lärosätet har utarbetat en rad dokument som stöder och tydliggöra relationen mellan företag,
student och högskola. Kursbeskrivningen45 är ett internt dokument som innehåller beskrivningar av
villkor, genomförande, examination samt utvärdering. Kursen innebär ett flertal moment som bland
annat handlar om att delta i aktiviteter som högskolan arrangerar, genomföra praktiken och skriva en
rapport. Det är student och företaget som tillsammans tar fram ett passande uppdrag utifrån före‐
tagets behov, planer och möjligheter samt studentens kompetens och erfarenhet. Uppdraget disku‐
teras och godkänns av kursansvarig på JTH och kan t.ex. innebära att följa och bidra med kunskap i
ett pågående projekt eller att studera en produktionsprocess utifrån de metoder som använts i
utbildningen. Studenten är själv ansvarig för själva genomförandet av praktiken, dvs. att ordna en
uppdragsgivare samt att genomföra arbetet inom givna tidsramar. Till stöd har studenten, förutom
44
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en handledare hos företaget, även en kontaktperson på JTH. Under kursen är studenterna organi‐
serade i grupper och man dokumenterar sin vistelse på företagen bland annat genom loggböcker.
Kursen avslutas med en rapport som studenterna skriver.

Finansiering
Kursen finansieras inom den vanliga kursramen för GU anslag. Ingen ersättning utgår till företag för
handledning eller liknande.

Erfarenheter
I följande avsnitt beskrivs på vilket sätt kursen bidrar till utbildningens och högskolans verksamhet.
Sammanfattningen bygger på samtal med Monica Hjälmåker samt den utvärdering som kursled‐
ningen genomförde våren 2015.
Ur ett studentperspektiv – Studenterna skriver mycket uppskattande om kursen. Både vad gäller
innehåll och form. Studenterna har nogsamt förberett sig genom att studerat allt från informations‐
material om kursen till lärandemål. De hade inga problem att hitta företag/kommuner/myndigheter
att praktisera hos. Man kan sammanfatta studenternas uppfattning med följande citat ”att få komma
ut och testa kunskaperna i praktiken”46 och att det ger en möjlighet att träffa potentiella arbets‐
givare. Kursen innefattar också rapportskrivande och om detta sägs bland annat ”bra med rapport,
man har fått reflektera och analysera sina arbetsuppgifter, verkligen förstå vad man gjort, det har
givit mycket. Bra med redovisningen inför examensarbete, bra att lära sig göra en tidspressad
presentation, bra att lära sig tala inför folk”,47
Ur ett lärare/forskarperspektiv – Lärarna har genomgående mycket goda erfarenheter från kursen
men ser att vissa saker behöver utvecklas och eller ändras inför nästa år och det handlar bland annat
om att det behövs en ökad grad av samsyn i kursteamet kring frågor som rör förväntningar på
studentens rapportskrivning samt på engagemang från läraren gentemot studenten (svara på logg‐
boksinlägg, göra besök, följa upp på telefon etc.) samt bättre planering och framförhållning när det
gäller besöken på företagen. Lärarna lyfter också fram att tilldelningen av timmar (7 h/student) inne‐
bar att läraren hann med att agera handledare samt att införa planerade och kanske mer frekventa
avstämningsmöten i kursteamet
Ur ett företags/myndighetsperspektiv – Den mottagande parten i form av företag/myndigheter var
väldigt nöjda med hur studenterna arbetade under kursen och flera beskriver att studenterna bi‐
dragit med nya kunskaper till verksamheten. Man är överlag väldigt positiv till kontakter med
studenter och lärare från högskolan. Några nämner problemet med tid i form av bra handledning.
Någon annan ser svårighet att se vad företaget ”vinner” på studentens kurs.

46
47

HJ Sammanfattning av kursutvärdering Monica Hjälmåker.
HJ Sammanfattning av kursutvärdering Monica Hjälmåker.

37

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Följande kapitel är sammanställt av Anna‐Carin Ramsten med information från Åsa Gustafson,
planeringschef, Cecilia Kozma, föreståndare Vetenskapens hus samt Folke Snickars, professor em. vid
KTH.

Lite fakta om år 2013








Årsomslutning cirka 4,4 miljarder48
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till cirka 1 miljard49
Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till 1,1 miljarder50
Antal helårsstudenter, läsår 12 01751
Av 2758 anställda är 304 professorer och 258 lektorer52
Antal forskande/undervisande personal (helårspersoner) 151553
Antal disputerade av forskande/undervisande personal (helårspersoner) 86954

Lärosätets organisation
KTH:s verksamhet är organiserad i 10 skolor.

Organisationsschema Kungliga Tekniska Högskolan
48
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49

39

KLOSS Del 2

Universitetsstyrelsen beslutar om principer för resursfördelning. Rektor beslutar om resursfördel‐
ningen varje år i verksamhetsuppdrag som finns ett för varje skola. Verksamhetsuppdragen är en
överenskommelse mellan rektor och skolchef.
Under skolorna sorterar KTH:s institutioner, 40 centrumbildningar och utbildningsprogram. Utbild‐
ning och forskning bedrivs inom ramen för KTH:s skolor. Vid KTH:s centrumbildningar bedrivs
verksamhet framför allt inom nya forskningsområden, ofta i samarbete med samhälle och näringsliv.
KTH:s centra har alltid en organisatorisk samhörighet med en skola vid KTH.
Fakultetsrådet företräder hela fakulteten och är ett rådgivande organ till rektor. Rådet leds av fakul‐
tetens dekanus och har övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet i utbildning, forskning och
samhällssamverkan.

Organisering av samverkansaktiviteter
KTHs organisation kring samverkan består av en vicerektor för samverkan. Vicerektors ansvars‐
områden är partnerskap med industri och samhälle, mobilitet mellan KTH, industri och samhälle samt
KTH:s inverkan och genomslag i samhället. Dessutom finns flera centrala stödfunktioner vars uppgift
är att stödja samverkan i olika former:
KTH Näringslivssamverkan utvecklar strategiska och hållbara relationer och samarbeten med
omvärlden, vilket skapar förutsättningar för ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning på
KTH. NLS ansvarar för att organisera och främja samverkan med de strategiska parter som KTH har
slutit avtal med. NLS arbetar med alumnrelationer via KTH Alumni, fund raising via KTH Development
Office, KTH:s strategiska partnerskapsprogram, personrörlighet, samverkan med det omgivande
samhället, SMF‐företag, stad, region, forskningsinstitut och andra organisationer.
KTH Innovation har till uppdrag att stödja och inspirera forskare och studenter på KTH att kommer‐
sialisera idéer och forskningsresultat. KTH Innovation verkar också för att öka KTH:s attraktionskraft
som ett entreprenöriellt och innovationsinriktat lärosäte.
Research Office. Verksamheten delas in i tre verksamhetsområden: stöd och kvalitetssäkring av
forskningsansökningar, forskningskommunikation samt processamordning av KTH‐övergripande
forskningsinitiativ (forskningsplattformar och centrumbildningar).

Fördelning av anslaget för grundutbildning
KTH implementerar en delvis ny modell för fördelning av grundutbildningsanslaget från och med år
2015.
55

Ur Övergripande planering

Fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå
US beslutade i december 2013 om en, delvis, ny resursfördelningsmodell för grundutbildning.
Modellen ska tillämpas för fördelning av medel från och med 2015. Modellen knyter an till det sätt
som medel fördelas från regeringen till lärosätena, alltså att medel genereras utgående från producerade helårsstudenter och helårsprestationer. Medlen som KTH erhåller för helårsstudenter fördelas till
riktade satsningar, till programskola och till producentskola, grundat på utfall närmast föregående läs55

KTH Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH. Daterad 2014-06-11.
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år. Medel för helårsprestationer fördelas i sin helhet till producentskola grundat på produktion innevarande år.






Medel fördelas till skolorna till allra största delen utifrån helårsstudenter och
helårsprestationer med regeringens prislappar.
Ett mindre belopp fördelas för riktade satsningar i enlighet med utvecklingsplanen och som
särskilt stöd (tillsammans cirka 40 miljoner kronor av ersättningen från regeringen för
helårsstudenter för 2015).
Medel för helårsprestationer fördelas i enlighet med produktion varje månad och enligt
regeringens prislappar till producentskola.
Medel för helårsstudenter fördelas dels som en fast del till programansvarig skola dels som
en rörlig del (andel av senaste läsårsutfall och med hänsyn tagen till regeringens HST‐
prislappar) till producentskola.

Kvalitetsbaserad resurstilldelning. De medel som KTH erhöll för 2013 fördelas i sin helhet till de
skolor som för något eller några program erhållit omdömet mycket hög kvalitet i UKÄ:s utvärdering.

Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning
Sedan år 2010 tillämpar KTH nuvarande resursfördelningssystem.

1.2 Ur Övergripande planering56
1.3 Fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå
Skolorna erhåller medel genom en bastilldelning, riktade medel och en tilldelning baserad på utförda
prestationer. De prestationsbaserade delarna bygger på antalet forskarexamina, externa medel och
bibliometri.
US uppdrog åt rektor, i samband med 2014 års beslut om planeringsförutsättningar, att genomföra
förändringar mellan de olika tilldelningspotterna. Bastilldelningen ska ökas från 50 procent till 55
samtidigt som andelen för riktade medel minskar till 20 procent. En justering enligt förslaget bör
genomföras under en tvåårsperiod och den första justeringen gjordes inför år 2014 och slutförs nu
inför år 2015.
Inför 2015 frigörs cirka 55 mkr av de riktade medlen vilka främst kommer att satsas på startbidrag för
nya anställningar, infrastruktur och aktiviteter till KTH:s och skolornas utvecklingsplaner.
Anslaget för forskning och forskarutbildning fördelas i sin helhet till skolorna enligt följande:




56

Bastilldelning – 55 procent,
Riktade medel – 20 procent (för närvarande prioriteras aktiviter som kopplar till KTH:s
och/eller skolornas utvecklingsplaner, infrastruktur, startbidrag)
Prestationsmedel 25 procent – varav
o forskarexamina 17,5 procent
o externa medel 5 procent
o bibliometri 2,5 procent

KTH Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH. Daterad 2014-06-11.
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Skolornas verksamhetsuppdrag – Bioteknologi
Verksamhetsuppdragen till skolorna utarbetas i dialog mellan rektor och dekan. Uppdragen består av
två övergripande delar: KTH‐gemensamma uppdrag samt skolspecifika uppdrag.

Ur verksamhetsuppdrag till skolan för bioteknologi 201557

57
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I verksamhetsuppdraget ingår ett avsnitt kring samverkan.

Ur verksamhetsuppdrag till skolan för bioteknologi 2015

Fördelning av medel inom skolorna
Skolorna är fria att själva välja metod för fördelning av anslagen inom skolorna, det vill säga till
institutioner och avdelningar. Det gäller såväl anslaget för grundutbildning som anslaget för forskning
och forskarutbildning. Det innebär att det finns ett antal olika modeller inom KTH och en beskrivning
av en skolas modell är inte representativ. Därför finns här ingen ytterligare beskrivning av fördelning
av medel från skolnivån och neråt i organisationen.
Den interna resursfördelningen utgår från verksamhetsuppdrag mellan rektor och skolorna. Ett syfte
med den nya modellen är att ge större möjligheter till strategisk och ekonomisk styrning av verksam‐
heten. Detta gäller inte minst forskningen, där krav på medfinansiering från externa finansiärer ökat
kraftigt. Fördelningen av fakultetsanslaget har därmed fått ökad betydelse.
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Vetenskapens hus
Från hemsidan för Vetenskapens hus 58
Vetenskapens Hus ska vara den självklara mötesplatsen för elever, lärare, universitet och näringsliv.
Vi vill inspirera ungdomar med unika erfarenheter av naturvetenskap, matematik och teknik, för lärande, intresse, och vidare studier och yrkesval.
Målet med verksamheten på Vetenskapens Hus är att öka ungas intresse för naturvetenskap och
teknik. Genom att erbjuda en verksamhet med intressanta experiment och hands-on aktiviteter hoppas
Vetenskapens Hus intressera både lärare och elever i grundskola och gymnasiet. I en förlängning bör
verksamheten bidra till att fler unga väljer att läsa vidare inom naturvetenskap och teknik vid landets
universitet och högskolor.
•

•
•
•

Vetenskapens Hus vill vara det ledande regionala centret för samverkan mellan skola och
högskola/universitet inom naturvetenskap och teknik och utgöra den naturliga mötesplatsen
för representanter för högre studier/ forskning och skola.
Vetenskapens Hus ska samverka med näringsliv och universitet/högskola för att ge unga en
bild av möjliga karriärvägar inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena.
Vetenskapens Hus verksamhet ska vara en förebild och en arena för samverkan både för
andra regioner i Sverige och för andra regioner i Europa som har samma intresse.
Om tre år bör verksamheten nå den storlek att alla skolungdomar i Stockholms stad och
övriga partnerkommuner besöker Vetenskapens Hus någon gång under sin skoltid.

Vetenskapens hus ägs av KTH och Stockholms universitet. Stockholms stad deltar genom ett lång‐
siktigt partnerskap. Verksamheten startade 2001 och är en icke vinstdrivande utbildningsverksamhet.
Sedan 2011 ingår Vetenskapens Hus administrativt i KTH:s nya skola, Skolan för teknikvetenskaplig
kommunikation och lärande – ECE.
Vetenskapens Hus vill genom aktiv samverkan med näringslivet och organisationer ge besökarna en
bild av vilka möjligheter som väntar i yrkeslivet efter avslutad utbildning inom naturvetenskap och
teknik.
Företagspartners 2015 AstraZeneca, Scania, Flir samt Midroc som sponsrar Mattecoach.
Kommunpartners 2015









58

Stockholms stad (kommunala F‐9, gymnasier)
Botkyrka kommun (kommunala gymnasier NV/T)
Danderyds kommun (kommunala och fristående förskola, F‐9, gymnasier)
Ekerö kommun (kommunala och fristående F‐9 och gymnasier)
Haninge kommun (kommunala och fristående 7‐9 och gymnasier)
Sundbybergs stad (kommunala och fristående F‐9, kommunala gymnasier)
Täby kommunala skolor (kommunala F‐9, gymnasier)
Upplands Väsby kommun (kommunala F‐9 och gymnasier)

http://www.vetenskapenshus.se/vision‐och‐mål. Daterad 2015-04-10.
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Finansiering
Omsättningen för 2014 var drygt 20 Mkr. KTH, Stockholms universitet och Stockholms stad bidrar
med 4,2 Mkr vardera. Utöver detta finansieras verksamheten genom partneravtal med andra kom‐
muner, enskilda skolor samt företagssponsring.

Organisation
Vetenskapens Hus har en fast personal bestående av ett tjugotal personer med kompetenser inom
forskning, utbildning, teknisk utveckling, projektledning, kommunikation samt administration. Till
detta kommer ett 60‐tal timanställda studenter, våra besöksledare, från KTH och Stockholms
universitet som handleder våra elevgrupper. De är mitt i studierna uppskattat att ha ett inspirerande
jobb att kombinera med pluggandet. Besöksledarna berättar kort om studierna på högskolan och
livet som student och handleder sedan laborationer som de är väl orienterade i.
Som doktorand vid KTH och Stockholms universitet ingår till en viss del tjänstgöring med under‐
visningsuppdrag. En del av doktorandtjänstgöringen kan man göra på Vetenskapens Hus. I arbets‐
uppgifterna ingår bland annat handledning av gymnasiearbeten, undervisning och utveckling av nya
eller befintliga laborationer.
Styrelsen är sammansatt av representanter från våra huvudägare KTH och Stockholms universitet,
vår huvudpartner Stockholms stad samt från näringslivet. För att få feedback och säkerställa kvalite‐
ten med koppling till forskningen finns det ett Vetenskapligt råd.

Erfarenheter
I följande avsnitt beskrivs på vilket sätt Vetenskapens hus bidrar till akademiens verksamhet.
Vetenskapens Hus jobbar mycket med förebilder. Våra besöksledare, studenter från KTH och Stock‐
holms universitet verkar som förebilder för de besökande skolungdomarna. Forskare och industri
visar, genom personliga möten på varför kunskap inom området är viktigt, hur den kan användas och
vilka möjligheter till framtida arbeten den ger.
Ur ett studentsperspektiv

Studenter vid universiteten får möjlighet att arbeta vid sidan av sina studier med ett mycket stimu‐
lerande och lärorikt extrajobb. Elever inom grund‐ och gymnasieskolan möter universitetsstudenter
som verkar som förebilder och som kan inspirera till fortsatta studier inom området.
Inom Mattecoachverksamheten chattar lärarstudenter i matematik med högstadie‐ och gymnasie‐
ungdomar på kvällstid. Denna verksamhet leder till förhöjd måluppfyllelse inom matematik då elever
under kvällstid kan få hjälp med matteläxan. Lärarstudenter får mycket god erfarenhet av under‐
visning i matematik. Chattarna mellan elever och lärarstudenter sparas och kan analyseras av forska‐
re för att förstå och förbättra nätbaserat lärande.
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Ur ett lärare/forskare perspektiv

Lärare får fortbildningar inom aktuella forskningsområden, både inom specifika ämnen och inom
didaktik. Forskare får hjälp med, och en plattform för, spridande av sina forskningsresultat, den s.k.
tredje uppgiften.
För att få feedback och säkerställa kvaliteten med koppling till forskningen finns det ett Vetenskapligt
råd. Genom våra forskare får elever och lärare tillgång till det senaste inom olika ämnesområden och
didaktik.
Vårt referenslärarråd är ett strategiskt råd bestående av lärare inom olika stadier. Syftet med
referenslärarrådet är kvalitetssäkra vår verksamhet utifrån ett skolperspektiv, att säkerställa vår rele‐
vans, koppling till kurs‐ och ämnesplaner och komma med önskemål om utbudet av lärarfortbild‐
ningar och skolprogram.
Ur ett publikperspektiv

Vår verksamhet mot allmänheten består främst av våra helgkurser för barn (6‐15 år) och sommar‐
kurser för tjejer. Även vid vissa större evenemang som t.ex. Forskarfredag, Astronomins dag och natt
och Öppet Hus bjuds allmänheten in. Även här är syftet att inspirera och öka kunskap inom
naturvetenskap, teknik och matematik.
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Linköpings universitet (LiU)
Följande kapitel är sammanställt av Anna‐Carin Ramsten med information från
Johan Söderholm, dekanus HU samt Fredrik Elinder, prodekan HU vid LiU.

Lite fakta om år 2013








Årsomslutning cirka 3,4 miljarder59 varav
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till cirka 1,3 miljarder60
Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till 750 miljoner61
Antal helårsstudenter, läsår 17 63262
Av 2673 anställda är 335 professorer och 543 lektorer63
Antal forskande/undervisande personal (helårspersoner) 154364
Antal disputerade av forskande/undervisande personal (helårspersoner) 98265

Lärosätets organisation

Organisationsschema Linköpings universitet

59

Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 119.
LiU Årsredovisning 2013, s. 86.
61
LiU Årsredovisning 2013, s. 86.
62
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 119.
63
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 140.
64
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 119.
65
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 119.
60
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Linköpings universitet bedriver forskning och utbildning vid 14 institutioner där närliggande ämnen och
teman är samlade. Institutionerna tillhör inte en enskild fakultet utan kan bedriva utbildning och
forskning på uppdrag av flera fakulteter.66 Det finns fyra verksamhetsområden som ansvarar för
utbildning och forskning inom respektive område och leds av en styrelse.





Filosofiska fakulteten
Hälsouniversitetet (även kallad Medicinska fakulteten)
Tekniska högskolan (även kallad Tekniska fakulteten)
Utbildningsvetenskap.

För närvarander erhåller lärosätena anslag uppdelade på anslag för grundutbildning samt anslag för
forskning och forskarutbildning. Universitetsstyrelsen beslutar som högsta organ för fördelningen av
resurser inom universitetet. I verksamhetsplanen67 beskrivs den interna anslagsfördelningen av GU‐
anslag samt forskning.

Organisering av samverkansaktiviteter
Linköpings universitet har en vicerektor för samverkan samt en samverkansdirektör och ett råd för
samverkansfrågor.
På förvaltningen finns Grants Office68 har till uppgift att stödja forskare vid Linköpings universitet i
forskningsfinansieringsprocessen. Grants Office är särskilt expert på frågor rörande finansiering från EU.
Det är också i och med denna finansiär som vi får den största mängden frågor om administrativ och
strategisk hjälp med ansökningar och aktuella ansökningar.
Övriga enheter på förvaltningen är kommunikationsavdelningen som bland annat ansvarar för externa
samverkansuppdrag och projekt, fundraising och event, samt nationell och internationell student‐
rekrytering och alumniverksamhet.
Samverkanskoordinatorer har inrättats vid respektive institution under 2015. Dessa finansieras av
anslag från grundutbildning samt forskning‐ och forskarutbildning. Syftet med dessa är att få en mer
sammanhållen organisation kring samverkan vid LiU.
Linköpings universitet Holding AB69 inrättades 1995 och ägs av Linköpings universitet. Bolagets
övergripande uppgift är att stimulera och underlätta för innovativa företag med sin bas i verksamheten
vid universitetet så att de kan utvecklas kommersiellt på ett sätt som tillför mervärden för universitetet
och omgivande samhälle. LiU Holding har också universitetets uppdrag att driva InnovationskontorEtt
och att bidra med ett utvecklat samverkansstöd till universitetets forskare, studenter och anställda. LiU
Holding driver de helägda dotterbolagen LEAD, Spetsa och Forskarpatent och är delägare i ett 10‐tal
bolag.
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http://www.liu.se/om-liu/organisation?l=sv Daterad 2014-09-18.
LiU Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017. Daterad 2014-06-03.
68
http://www.liu.se/insidan/forskningsfinansiering?l=sv. Daterad 2014-09-23.
69
http://liuholding.se/om-oss/. Daterad 2014-09-23.
67
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InnovationskontorEtt70 har till uppgift att stödja forskare och studenter som vill kommersialisera sina
idéer och sin kunskap – antingen genom att starta nya bolag eller genom att införliva dem i befintliga
verksamheter. Deras uppdrag:






Inspiration & stimulans. Söker upp idéer och människor och utgör sparringpartner i tidiga faser.
Affärsutveckling. Bidrar med konkret stöd inom t.ex. avtalsskrivning, publicering, licensfrågor,
patent & varumärken, kommersiella bedömningar, affärsplaner och bolagsbildande.
Kunskapsspridning. Medverkar till kontaktskapande, kompetenshöjning och kunskapsutbyte
vilket innebär att föra ut resultat och kunskap från universitetet, men även att fånga upp
näringslivets behov och föra in dem i universitetets forskning.
Nätverk & strukturer. Verkar för gemensamma strukturer och standarder i innovations‐
relaterade frågor.

Verksamheten kring fundraising tillhör tillsammans med strategiskt partnerskap holdingbolaget.

Fördelning av anslaget för grundutbildning
Linköpings universitet erhåller sitt grundutbildningsanslag i form av ett takbelopp. Universitetet har
under senare år haft en överproduktion varje år, vilket gjort att det anslagssparande som funnits sedan
tidigare har förbrukats. Lärosätet fördelar samtliga sina grundutbildningsanslag direkt till fakulteterna
som budgetramar. Fördelningen utgår från universitetets strategikarta som bl.a. innebär att den
övervägande andelen skall bedrivas i form av utbildningsprogram. Andra faktorer är andelen på avan‐
cerad nivå, riksdagens ställningstaganden och utbildningsutbudets sammansättning tidigare år.71
Kvalitetsbaserad resurstilldelning. Vid LiU fördelas dessa medel till fakultetsstyrelserna med villkoret att
minst hälften går till de utbildningar som erhållit högsta omdöme.

Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning
LiU erhåller anslag till forskning och forskarutbildning. Huvuddelen fördelas till fakultetsstyrelserna men
en del disponeras av rektor och för strategiska lokaler samt till nationella strategiska forsknings‐
områden. Rektors budgetram används bland annat till professorskontrakt och karriärkontrakt.

Hälsouniversitetet vid Linköpings universitet
Hälsouniversitetet (HU) är den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Fakulteten är indelad i
tre institutioner och bedriver forskning och utbildning inom medicin, vård och folkhälsa:




70
71

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)
Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
Institutionen för samhälls‐ och välfärdsstudier (ISV)

http://www.innovationskontorett.se/om/. Daterad 2014-09-23.
LiU Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017. Daterad 2014-06-03, s. 16.

49

KLOSS Del 2

Kort fakta om HU:72
Grundutbildning:





2 700 helårsstudenter
7 grundutbildningsprogram, 3 masterprogram samt flera specialistutbildningar på avancerad
nivå
Drygt 500 tar examen inom vård‐ och medicinområdet varje år.

Forskarutbildning:



Strax under 500 forskarstuderande och drygt 50 disputationer varje år

Personal:





Knappt 700 anställda omräknat i helårsanställningar
Drygt 100 professorer
Sammanlagt dryga 300 lärare

Fakultetens samlade medel för forskning och forskarutbildning uppgick år 2013 till cirka 560 miljoner
kronor av dessa medel är: 73





177 mkr externa medel (forskningsbidrag)
128 mkr ALF‐medel, dessa medel finansierar forskning
120 mkr landstingsmedel (forskningsmedel)
142 mkr fakultetsanslag.

ALF‐medel förvaltas av Landstinget och behandlas senare i detta kapitel.
Under åren 2013–2014 genomfördes en utvärdering av fakultetens forskning på initiativ av Samverkans‐
beredningen (som består av representanter från Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet).
Arbetet med att planera och genomföra utvärderingen samordnades av fakultetens prodekan och tillika
ordförande i Forsknings‐ och Forskarutbildningsnämnden vid Hälsouniversitetet. Utvärderingen om‐
fattade totalt 189 forskare och sex (6) forskningsområden och utfördes av expertpaneler. Utvärderingen
kom att ligga till grund för fakultetens prioriteringar inför år 2015 där fyra strategiska forsknings‐
områden lyftes fram.

72
73

http://www.hu.liu.se. Daterad 2015-02-13.
Underlag Johan Söderholm. Daterad 2015-09-22.
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Fördelningsmodell på fakultetsnivå
Fakultetsanslaget som fördelas till institutionerna är uppdelat i följande delar:74









Direkt till institutionerna i (förhållande till antal lärare) BIFF 20 %
Till institution efter prestation 50 %
o Externa medel
o Publikationer
o Disputationer & Lic
o Medfinansiering
Tjänster & kringresurser: dekanbeslut på delegation 18 %
Riktat stöd: rektorsbeslut 4 %
Forskarutbildningsnämnden FUN 2 %
Strategiområden gemensamt med landstinget 3 %
Centrum för biomedicinska resurser BR 2,5 %

Landstingsmedel
Landstinget i Östergötland har avsatt särskilda medel för forskning. Dessa medel delas ut till landstings‐
anställda i form av forskningstid eller forskningsmedel. RÖ beslutar vilka områden som prioriteras.
Beslut kring medlen fattas på olika nivåer dels centralt men också på fakultets‐ och kliniknivå.

Institutioner
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE, är en av Linköpings universitets största
institutioner. Inom grundutbildningen ansvarar IKE bland annat för logopedutbildning, utbildning inom
medicinsk biologi samt huvuddelen av läkarutbildningen. IKEs forskningsverksamhet bedrivs inom ett
brett spektrum av biomedicin, från detaljerade molekylära och cellulära studier, till genetik, klinisk
forskning och epidemiologi. För närvarande är avdelningen värd för tre strategiska forskningsområden,
nämligen regenerativ medicin, systemneurobiologi samt diarrésjukdomar. För detta erhålls ett särskilt
stöd från Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland för att utveckla den egna verksamheten
(se ovan). Institutionen består av fem avdelningar.75
IKEs institutionsstyrelse har beslutat om principer för fördelning av arbetsuppgifter, vilka årligen ses
över.76

74

Underlag Johan Söderholm. Daterad 2015-04.
http://www.hu.liu.se/ike?l=sv. Daterad 2015-02-24.
76
LiU Revidering av IKEs modell för fördelning av arbetsuppgifter, beslutad 2012-05-03.
75
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Principerna faller ut i följande kriterier på individnivå:




Bottenplatta/BIFF. Enligt beslut i fakultetsstyrelsen utgår det till IKE en årlig ersättning för
forskning och kompetensutveckling till professor med 23 procent, motsvarande summa för
lektor är 11 procent.
Uppdrag som ersätts särskilt – uppdrag som räknas till detta är opponent, betygsnämnds‐
ledamot vid annan fakultet, medverkande i beredningsgrupper hos VR eller andra bidrags‐
givare för excellenta medel samt medverkan i human‐ eller djurförsöksetiska nämnder.
Uppdrag i nämnda beredningsgrupper ger dessutom en ersättning från rektor omfattande
30 000 kr till forskning.
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Externa bidrag. Excellenta medel viktas med faktor 5, övriga medel med faktor 1. Varje miljon i
årliga externa bidrag ger 134 poäng för icke excellenta bidrag och 654 poäng för excellenta
bidrag.
Publikationer.
o Impactpoäng för samtliga publikationer det aktuella året summeras. Det finns inget tak
för denna poängsumma
o Impactpoäng för varje arbete räknas lika på samtliga IKE lärare som är medförfattare
o Summan av impactfaktorerna multipliceras med 16 för att komma fram till hur många
poäng man tjänat in.
Medel för övrigt/administrativt arbete. Samtliga lärare vid IKE får sina lärarinsatser för grund‐
utbildning, forskning och administration registrerade och översatta till arbetspoäng.
Kontraktsprofessorer. IKE ersätter kontraktsprofessorer timme för timme för allt utbildnings‐
och administrativt arbete.

Institutionen för medicin och hälsa
Institutionen för medicin och hälsa, IMH, har en verksamhet som spänner över ett brett medicinskt
ämnesfält och har en tvärvetenskaplig profil. Inom grundutbildningen ansvarar IMH bland annat för
sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet samt delar av läkarprogrammet. Den forskning
som bedrivs vid IMH handlar bland annat om hjärt‐kärlsjukdomar, folkhälsovetenskap, vårdvetenskap,
arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk bildvetenskap och läkemedelsforskning. Men också forskning
inom t.e.x fysioterapi/sjukgymnastik, njurmedicin, prioriteringar i hälso‐ och sjukvården och mycket mer.
Institutionen består av nio avdelningar. Avdelningarna motsvarar ofta institutionens forskningsmiljöer.77
Institutionen har under åren 2013–2014 gjort en omfördelning av medel (från myndighetskapital). Där
inryms bl.a. stöd till post‐doc., doktorander, teknisk personal och dylikt.
Stöd till lärare med god forskning är ett initiativ från fakulteten där vissa pengar har öronmärkts till
detta. Det är sedan institutionen som beslutar vilka som tilldelas dessa cirka 2 mkr per år, som det har
handlat om de senaste åren.
Institutionen har även en satsning på startbidrag till nyrekryterade forskare tillsammans med fakulteten
där de finansierar hälften var. Nyrekryterade forskare får ett ekonomiskt stöd under fyra år på lite olika
storlek beroende på befattning. Anslaget kan till exempel finansiera egen forskningstid eller doktorand‐
tjänster.

Institutionen för samhälls‐ och välfärdsstudier
Den tredje institutionen är institutionen för samhälls‐ och välfärdsstudier, ISV, där grundutbildningen
riktar sig främst mot välfärdssektorerna vård, skola och omsorg. Den forskning som bedrivs vid ISV finns
inom analytisk sociologi, arbetsterapi, etnicitet och migration, omvårdad, pedagogiskt arbete, socialt
arbete, teknikens och naturvetenskapernas didaktik samt äldre och åldrande. Institutionen har sju (7)
avdelningar.78

77
78

http://www.imh.liu.se/?l=sv&sc=true. Daterad 2015-02-24.
LiU http://www.isv.liu.se/om-isv?l=sv. Daterad 2015-02-24

53

KLOSS Del 2

Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning
av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso‐ och sjukvården, ALF‐medel
Under år 2014 tecknades ett nytt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om
utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso‐ och sjukvården. Avtalsparter förutom
staten är Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Skåne läns
landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Västerbottens läns landsting.79
Till det nationella avtalet tecknas sedan regionala avtal. Avtalet ersätter 2003 års avtal och innehåller en
avsiktsförklaring. ”Genom detta avtal är parterna överens om att gemensamt främja hälso‐ och sjuk‐
vårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning och utveckling.
Parterna är vidare överens om att sträva mot en ökad samordning och koncentration av de resurser som
görs tillgängliga i samarbetet. För att skapa goda förutsättningar för forskning och utbildning är parterna
överens om att berörda universitet ska delta i organisering och ledning av verksamheten i den del av
hälso‐ och sjukvården som utformas med särskild hänsyn tagen till forskningens och utbildningens be‐
hov. Denna verksamhet betecknas universitetssjukvård och är en gemensam angelägenhet för berörda
landsting och universitet.”

Utdrag ur avtalet Samarbete mellan landstinget och universitetet80
2§
Det regionala samarbetet ska bygga på gemensamt utarbetade visioner och målsättningar för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
Landsting och universitet som anges i 16 § ska gemensamt utveckla strategier för att förverkliga
målsättningarna.
För samverkan ska respektive landsting och universitet bilda ett gemensamt ledningsorgan, där landstingets och universitetets ledningsnivåer är representerade och verkar på jämbördiga villkor.
I ledningsorganet ska frågor av principiell gemensam betydelse för universitetssjukvården samt den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare och den kliniska forskningen behandlas. Vidare ska ledningsorganet besluta om hur samarbetsorganisationen på underordnade nivåer ska utformas.
I enlighet med 16 § ska respektive landsting och universitet i ledningsorganet komma överens om vilka
resurser för utbildning, forskning och utveckling, utöver ALF-ersättningen, som ska bli föremål för
gemensam prioritering samt hur dessa resurser ska användas.
3§
I syfte att stödja universitetssjukvårdens utveckling ska vart fjärde år en utvärdering av universitetssjukvården genomföras med avseende på struktur, process och resultat i fråga om forskning, utbildning och
utveckling. Universitetssjukhusens roll för universitetssjukvården bör i detta sammanhang särskilt uppmärksammas. Den första utvärderingen, som inledningsvis främst inriktas på struktur och process, sker
2017–2018. Resultatet av utvärderingen får karaktär av nationella jämförelser och bör tydliggöra högt
ställda krav på universitetssjukvården enligt1 §.
Utvärdering av universitetssjukvården genomförs på sätt som den nationella styrgruppen för ALF enligt
15 § ger riktlinjer om. Parterna bär kostnaden för genomförandet. I utvärderingen ska fastslås en viss
miniminivå som universitetssjukvården ska uppnå. Ett landsting som inte uppnår denna miniminivå ska i
samverkan med berört universitet åtgärda detta inom en viss tid i enlighet med utvärderingens
79
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LiU Avtal mellan svenska staten och vissa landsting. Daterad 2014-09-11.
LiU Avtal mellan svenska staten och vissa landsting. Daterad 2014-09-11.
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rekommendation. Om så inte sker får staten säga upp detta avtal gentemot berört landsting i enlighet med
vad som sägs i 17 §.
Avtalet reglerar den ekonomisk ersättning till landstingen och den avser:




Utbildning av läkare. Staten lämnar ersättning till landstingen för medverkan i den
verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare med 72 337 kronor per helårsstudent.
Landstinget i Östergötland har ett planeringsantal på 968 helårsstudenter under år 2015,
vilket genererar en ersättning om cirka 70 miljoner kronor.81
Klinisk forskning. Staten lämnar ersättning till landstingen för medverkan i den kliniska
forskningen. Landstinget i Östergötland erhåller för 2015 cirka 139 miljoner kronor.82

För att främja hög kvalitet på den kliniska forskningen införs en kvalitetsbaserad fördelningsgrund för en
viss del av den årliga ersättningen för klinisk forskning Från och med 2016 införs en ny fördelningsmodell
som utgör en övergångsmodell och år 2019 gäller nedanstående modell:

Modell för resursfördelning baserad på utvärdering av klinisk forskning83
9§
Från och med 2019 införs en ny modell för resursfördelning baserad på utvärdering av den kliniska
forskningens kvalitet. Modellen ska innefatta expertbedömning av olika underlag och indikatorer såsom
forskningens förutsättningar, den genomförda forskningens kliniska betydelse och en bibliometrisk
utvärdering.
Från och med 2019 ska 80 procent av ersättningen för klinisk forskning fördelas i form av ett grundbelopp. Grundbeloppet till varje landsting beräknas utifrån en bestämd procentuell andel av det totala
grundbeloppet för landstingen enligt tabell 4. Denna procentuella fördelning kommer fortsättningsvis att
utgöra beräkningsgrund för landstingens årliga grundbelopp. Resterande 20 procent av ersättningen för
klinisk forskning fördelas på basis av en utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet.
Senast vid utgången av 2016 ska parterna ha slutfört överläggningar om den nya resursfördelningsmodellen. Den nationella styrgruppen för ALF enligt 15 § ska lämna underlag inför parternas överläggning.
En första oberoende utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet genomförs 2017–2018.
Utgångspunkter för utvärderingen ska beslutas av den nationella styrgruppen för ALF. Staten genomför
utvärderingarna och bär kostnaderna för genomförandet.

Grundbeloppet till landstinget i Östergötland för år 2019 kommer att vara 7,99 procent, vilket motsvarar
cirka 111 miljoner kronor.

81

LiU Avtal mellan svenska staten och vissa landsting, paragraf 6. Daterad 2014-09-11.
LiU Avtal mellan svenska staten och vissa landsting, paragraf 8. Daterad 2014-09-11.
83
LiU Avtal mellan svenska staten och vissa landsting, paragraf 9. Daterad 2014-09-11.
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Regionalt avtal om läkarutbildning och forskning (RALF 2015)
Det regionala avtalet mellan Region Östergötland (RÖ) och LiU innehåller bl.a. följande delar:84





Samverkan kring universitetssjukvård
Utbildningsuppdrag
Ledningssamverkan
Gemensam prioritering av ALF‐medel och parternas centrala FoU medel

Samverkan kring universitetssjukvård

Utdrag ur RALF 2015
Sjukvård av hög kvalitet och system för kontinuerlig utveckling av vården.
Verksamhetsenheten bedriver sjukvård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet och driver aktivt
utveckling inom enhetens specialitet. Detta innefattar deltagande i relevanta nationella kvalitetsregister,
deltagande i utarbetande av nationella och regionala riktlinjer. Enheten följer och implementerar
utveckling av diagnostik, behandling och vård med ett system för evidensbaserat, ordnat införande och
främjar innovationer.
•
•

•
•
•

Utbildning eller forskarutbildning av hög kvalitet
Infrastruktur. Inom verksamhetsenheten finns lokaler och basal utrustning som möjliggör
klinisk forskning och utbildning. Därutöver ska enheten ha tillgång till forskningsinfrastruktur
inkluderande rådgivningsfunktioner, regional stödfunktion för kliniska studier,
samverkansstrukturer för företag och patientorganisationer samt innovationssystem.
Kvalitetssäkringssystem
Nationella kriterier
Konkurrenskraftig forskning. Verksamhetsenheten har lämpliga strukturer, organisation,
akademiska kompetenser, incitamentsstrukturer, resurser och patientunderlag för att bedriva god
klinisk forskning. Inom enheten ska finnas läkare på minst docentnivå med adjungerad eller
förenad anställning (som universitetslektor eller professor), samt pågående forskarutbildning.

Intressant att notera är att det i RALF avtalet ingår skrivningar kring samverkan och innovation.

Utbildningsuppdraget
Utbildningsuppdraget visar med tydlighet beroendet mellan RÖ och universitetet, främst genom VFU‐
verksamheten. Den RÖ‐enhet som deltar i VFU verksamheten erhåller ersättning för detta enligt ett
specificerat ersättningssystem och motsvarar utbildningsdelen av ALF‐medel.

84

LiU RALF 2015 Östergötland.
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Utdrag ur RALF 2015
En VFU-enhet ska:
•

•
•
•

erbjuda klinisk utbildning av god kvalitet som är i enlighet med Universitetets utbildningsmål
och som leds av kliniskt och pedagogiskt skickliga, företrädesvis disputerade, läkare som är väl
förtrogna med medicinska fakultetens pedagogik och lärandemål,
tillhandahålla varje student en, av mottagande part utsedd, handledare för sin VFU
tillhandahålla utbildnings- och basgruppsrum för studerande och lärare, och
ge tillträde till respektive verksamhetsområdes bibliotek och IT-stöd.

Universitetet ska till VFU-enheten:
•
•

tillhandahålla handledarutbildning och
följa upp och återkoppla studentomdömen om VFU-placeringen

Ledningssamverkan
Ett antal organ har inrättas för att samarbetet mellan LiU och RÖ ska fungera.

Utdrag ur RALF 2015
För gemensam förvaltning av ALF-medel samt för samverkan kring det gemensamma ansvaret inom
universitetssjukvården förutsätts fungerande ledningssamverkan.
Presidiesamråd
Löpande ledningssamverkan på övergripande nivå hanteras inom presidiesamrådet, som består av ledande
företrädare för avtalsparterna. Presidiesamrådet initierar och diskuterar strategiskt avgörande
samarbetsfrågor samt avtalsfrågor. Rådet sammanträder minst fyra ggr/år. Ordförandeskapet växlar
mellan RÖ och Universitetet.
Ledningsgrupp för universitetssjukvårdens forskning, utveckling och utbildning (LUFU)
LUFU ansvarar för att samverkan sker i enlighet med upprättade avtal mellan Universitetet och RÖ.
Ordförandeskapet i LUFU växlar årsvis mellan dekanus vid medicinska fakulteten och FoU-chefen vid
RÖ och består därutöver av partssammansatt representation från RÖ och Universitetet.
LUFUs huvuduppdrag är att på kort och lång sikt verka för att säkerställa universitetssjukvårdens
kompetensförsörjning, infrastruktur, processer och resultat.
LUFU ska ta fram ett samlat budgetförslag för ALF, RÖ:s centrala FoU-medel och tillämpliga delar av
medicinska fakultetens forskningsbudget, fördela sökbara ALF-medel efter beredning, samt sammanställa
och vid behov föreslå strategisk samordning av PE-enheternas FOU-resurser på det sätt som anges i 7§.
LUFU använder sig av undergrupper (råd) som bereder ärenden och operationaliserar uppdrag från
LUFU.
Dekanus och regionens FoU-chef rapporterar LUFUs arbete till hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
(HSLG) i Region Östergötland samt till fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten
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Ledningssamverkan mellan fakultets- och sjukhusnivå
I fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten representeras RÖ med en ledamot och en ersättare. Övriga
delar av Sydöstra sjukvårdsregionen representeras av en ordinarie ledamot och en ersättare.
I vardera sjukhusledningen (US och Vrinnevi) finns representation från medicinska fakulteten med två
ledamöter, som utses av respektive vårddirektör i samverkan med dekanus.
Ledningssamverkan på Produktionsenhets (PE) och verksamhetsnivå inom RÖ
På varje PE- stab ska finnas en forskningschef (FC) som bör vara aktiv forskare på minst docentnivå och
aktiv kliniker, gärna med förenad anställning. FC utses av PE-chefen efter samråd med medicinska
fakultetens dekanus.
FC har som uppdrag att:
•
•
•
•
•
•

på sin produktionsenhet arbeta för att på kort och lång sikt säkerställa och kvalitetssäkra
universitetssjukvårdens kompetensförsörjning, infrastruktur, processer och resultat,
ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för produktionsenhetens FOU i enlighet med
universitetssjukvårdens särskilda uppdrag,
ansvara för uppföljning av följsamhet till beslutad verksamhetsplan och FOU-budget,
samordna ämnesföreträdarnas arbete inom produktionsenheten,
stödja verksamhetschefernas roll i universitetssjukvården samt
upprätthålla och utveckla effektiva FOU-processer och välfungerande samarbete med
universitetet.

FC ingår i PE-chefens ledningsgrupp, kan representera PE i LUFU och deltar i FC-nätverket.
I ledningen för varje verksamhetsenhet med universitetssjukvård ska ingå en av de akademiskt kompetenta och kliniskt verksamma läkarna (minst docent, adjungerad alt förenad anställning).

Sjukvårdsrepresentation på institutioner relaterade till medicinska fakulteten vid
universitetet
RÖ erbjuds representation i institutionsstyrelser inom medicinska fakultetens verksamhetsområde. I
tillämpliga fall sker denna representation genom att forskningschefen från berörda PE ingår i institutionernas styrelser och/eller ledningsgrupper.
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Beslutsvägar 2015 – Källa: Johan Söderholm

Beslutsorgan
Grupper, råd och samverkansorgan85
Samverkansberedningen är beslutande organ och ansvarar för det övergripande samarbetet enligt de
riktlinjer och ekonomiska ramar som presidiesamråd, fakultetsstyrelse och regionstyrelse beslutat om.
Beredningen beslutar om gemensamma frågor som
•
•
•
•
•
•

tillämpning av ALF-avtal
klinisk forskning och utveckling
evidensbaserat kliniskt utvecklingsarbete
de medicinska grundutbildningarna på Linköpings universitet
fortbildning och specialistutbildningar
hälso- och sjukvårdens personal- och kompetensförsörjning

85

http://www.regionostergotland.se/Forskning-och-innovation/Samverkan-kring-forskning/Grupper-rad-och-samverkansorgan/
Daterad 2015-02-24.
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Beredande organ till Samverkansberedningen är
Forskningsrådet, Kompetensrådet, Infrastrukturrådet och SAMS.
•

•

•

Forskningsrådet är ett beredande organ till samverkansberedningen som omfattar ett brett
spektrum av forskningsfrågor. Här diskuteras allt som är av gemensamt intresse för Region
Östergötland och universitetet.
Kompetensrådet finns till för att universitetet och Region Östergötland tillsammans bättre ska
klara av att identifiera vilka krav som kommer att ställas på morgondagens medarbetare inom
hälso- och sjukvården. Kompetensrådet kan initiera, bereda eller utreda frågor om olika nivåer
av medicinsk utbildning, verksamhetsförlagd utbildning och kompetensförsörjning inom Region
Östergötland.
Infrastrukturrådet finns till för att på ett bättre sätt samordna stora investeringar till nytta för
både Region Östergötland och Linköpings universitet. Inom forskningen är infrastruktursatsningar ofta väldigt omfattande och en gemensam strategi och planering underlättar arbetet
genom att till exempel i god tid ta nödvändiga budgetbeslut.

Region Östergötland och Linköpings universitet arbetar även tillsamman i samverkansgrupper för respektive grundutbildning och i olika sorters bedömningskommittéer för kvalitetsgranskning av forskning och
utbildning.
Förutom ovanstående organ så finns det ett par grupper som vi genom nationella avtal har bestämt att vi
ska samverka genom. Till exempel är det Presidiekonferensen (regleras i RALF-avtal 2004-03-30 §2) och
Presidiesamrådet (regleras i RALF-avtal 2004-03-30 §2).
Forskningsrådet i sydöstra Sverige, FORSS,86 är ett samarbete mellan Regionerna i Jönköping, Kalmar,
Kronoberg och Östergötland samt Hälsouniversitetet i Linköping. FORSS bildades 1995 för att stimulera
forskningssamarbeten mellan medlemmarnas organisationer och på så sätt bidra till ökad kunskap och
utveckling inom kliniska och patientnära frågor. Forskningsrådet delar årligen ut omkring 23 miljoner
kronor till forskning som bedrivs inom minst två av FORSS-regionens län. Medarbetare kan söka pengar
till regionalt nätverksarbete, startbidrag, regionala forskningsprojekt och medel till projektarbete inom
ramen för den FORSS-finansierade kursen i forskningsmetodik.

ALF‐medel – forskningsdelen
ALF‐medel består förutom av en utbildningsdel också av en forskningsdel. Den senare har följande
delar:87
Sökbara ALF‐medel – Majoriteten av de sökbara ALF‐medlen går till det som kallas klinik‐ALF. Klinik‐ALF
kan sökas av enskilda disputerade läkare och fördelas i samråd mellan verksamhetschefer i Region
Östergötland och ämnesföreträdare från universitetet. Fördelningen mellan klinikerna baseras till stor
del på tidigare forskningsprestationer i form av publicerade artiklar och antal disputerade.
Centrala ALF‐medel – Det här är medel som kan medfinansiera projekt som redan erhållit medel från en
viss typ av finansiärer, till exempel Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller EU‐kommissionen. Även Hälso‐
universitetet vid Linköpings universitet medfinansierar dessa forskare.
86

http://www.regionostergotland.se/Forskning-och-innovation/Samverkan-kring-forskning/Forskningsradet-i-sydostra-SverigeFORSS/ Daterad 2015-02-24.
87
http://www.regionostergotland.se/Forskning-och-innovation/Anslag-och-ansokan-om-medel/ALF-resurser-i-Ostergotland/ Daterad
2015-10-08.
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Strategiska satsningar 2010–2015 – En liten del av ALF‐medlen till forskning finansierar Region
Östergötlands och universitetets gemensamma strategiska satsningar. Där ingår just nu:
LARC
DDRC
IGEN
CSN

Infrastruktur för klinisk forskning
Diarrhoeal Disease Research Centre
Integrative Regenerative Medicine Centre
Centre for Systems Neurobiology

Utöver dessa finns det några forskningsmiljöer som finansieras via strategiska medel som till exempel
CMIV samt LiU Cancer.
Linköpings universitet och Region Östergötland samverkar inom en rad grupperingar för att stärka forsk‐
ningen inom det medicinska området.
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Lunds universitet (LU)
Följande kapitel är sammanställt av Anna‐Carin Ramsten med information från
Lisa Thelin, avdelningschef, samt Pia Romare, forskningskommunikatörvid LU.

Lite fakta om år 2013








Årsomslutningen vid Lunds universitet är 7,2 miljarder88
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till cirka 1,9 miljarder89
Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till cirka 1,8 miljarder
Antal helårsstudenter, läsår 27 82890
Av anställda 5679 (helårspersoner) är 727 professorer och 813 lektorer91
Antal forskande/undervisande personal (helårspersoner) är 293092
Antal disputerade av forskande/undervisande personal (helårspersoner) är 191593

Lärosätets organisation

Organisationsschema Lunds universitet

88

Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014.7, s. 119.
LU Årsredovisning 2013, s 97.
90
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014.7, s. 119.
91
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014.7, s. 140.
92
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014.7, s. 119.
93
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014.7, s. 119.
89
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Lunds universitet bedriver forskning och utbildning vid i 8 fakulteter:








Ekonomihögskolan
Humaniora och teologi
Konstnärliga fakulteten i Malmö
LTH – Lunds tekniska högskola
Medicinska fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten

Sammanlagt finns det 68 institutioner vid Lunds universitet samt 29 centrumbildningar
För närvarande erhåller universitetet anslag uppdelat på grundutbildning samt på forskning och
forskarutbildning. Universitetsstyrelsen beslutar som högsta organ om fördelningen av resurser inom
universitetet. I Resursfördelningen1 beskrivs i den interna anslagsfördelningen av GU‐anslag samt
forskning.94
Lunds universitet har ett decentraliserat resurstilldelningssystem. De statliga medlen som fördelas
genom den årliga budgetpropositionen och åtföljande regleringsbrev fördelas vidare till de olika
fakulteterna, samt till Nämnden för ämneslärarutbildningen (NÄLU), USV, LUKOM, MAX IV‐labora‐
toriet och UB. I resursfördelningsbeslutet fastställs också storleken på de universitetsgemensamma
kostnaderna som debiteras verksamheten. Det årliga statliga anslaget avser till knappt hälften ut‐
bildning och till drygt hälften forskning.
Enligt föreliggande förslag till resursfördelning för år 2015 fördelas 45 procent av tillgängliga medel
direkt till fakulteterna för utbildning och 43 procent direkt till fakulteterna för forskning. Resterande
12 procent går till USV, LUKOM, UB, ESS, MAX IV, NÄLU och de strategiska forskningsområdena (SFO‐
medel) för vidare fördelning samt avsättning till riktade ändamål och senare beslut. Medel har även
gått till Medicon Village.95
Strategiska och gemensamma medel för senare fördelning enligt resursfördelningsbeslutet omfattar:
rektors strategiska forskningsmedel, strategiska utbildningsmedel, ränteintäkter och kvalitetsmedel
hos Utbildningsnämnden. Beslut fattas i huvudsak av rektor.
Rektors strategiska medel används bland annat till samfinansiering av forskningsinfrastruktur, sam‐
finansiering av gemensamma projekt med andra aktörer (som region och forskningsfinansiärer – t.ex.
Mobile Heights), stöd till särskilda projekt (t.ex. LU Open) och ekonomiskt stöd till enskilda rekry‐
teringar.

Organisering av samverkansaktiviteter
Huvuddelen av arbetet med att stödja regional, nationell och internationell samverkan samt
innovation bedrivs internt inom två sektioner – externa relationer samt forskning, samverkan och
innovation. Utöver detta finns fakultetsövergripande samarbete samt ett antal externa enheter.
Lunds universitet har från och med år 2015 en vicerektor för samverkan.

94
95

LU Resursfördelning för verksamhetsåret 2015, fastställd 2014-11-07.
LU Resursfördelning för verksamhetsåret 2015, fastställd 2014-11-07, s. 5.
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Sektionen Forskning Samverkan och Innovation
Avdelningen för samverkan ger strategiskt stöd i samverkansfrågor i vilket ingår att: ta initiativ till och
genomföra utredningar, utvärderingar och analyser, bidra med omvärldsbevakning i samverkans‐
frågor, ingå i nationella samverkansnätverk, handlägga ärenden som avser samverkan samt ge kvalifi‐
cerat administrativt stöd åt ledningsnivåer i frågor som rör samverkan. Sektionen består bland annat
av följande avdelningar: forskningsservice, donatorrelationer, LU Open Innovation Center, LU
Innovation System samt samverkan.
När det gäller regional samverkan och samverkan mot allmänhet medverkar avdelningen i aktiviteter
och lobbing för framtida möjligheter inom verksamhetsområdet och stödjer regionalt utvecklings‐
arbete. Avdelningen planerar och genomför events, är ett stöd vid externa besök samt ger projekt‐
ledarstöd och stöd i universitetsövergripande samverkansprojekt och fakultetsövergripande samver‐
kan (nationella och internationella aktörer). LU kontakt hanterar externa förfrågningar och är en in‐
gång för samverkansfrågor, ger stöd i frågor gällande externa kontakter, och vägledning i initieringen
av nya samverkansrelationer.
LU Innovation System, (LUIS) ansvarar för kommersialisering av forskningsresultat vid Lunds univer‐
sitet. Via innovationsverksamheten får forskare och studenter hjälp med affärsutveckling, immate‐
riella rättigheter, juridiska frågor och finansiering av sina kommersialiseringsprojekt. LUIS har byggt
upp ett samverkansnätverk med näringslivsrepresentanter, kallat vd‐nätverket.
Holdingbolaget, LU Innovation System AB, arbetar operativt med att ta innovationer till marknaden
genom att investera i och stötta tidiga forskningsbolag. Holdingbolaget stöttar nybildade bolag såväl
operativt som ekonomiskt, bidrar med hjälp till med avtalsmallar samt bistår med styrelserepresen‐
tation.
För att stärka innovationsförmåga och fånga upp forskningsbaserade idéer, arbetar LU Innovation
System kontinuerligt med att initiera och aktivt delta i olika projekt. Ett av dessa är Innovations‐
kontor Syd (IKS) som stöttar forskare vid andra universitet och högskolor i regionen (Malmö hög‐
skola, Högskolan Kristianstad, SLU Alnarp och Blekinge Tekniska Högskola). Samarbetet inom IKS ska
främja akademiskt entreprenörskap och underlätta kunskapsöverföring mellan lärosäten och andra
aktörer i regionen.
LU Open Innovation Center. Vid LU Open initierar, utvecklar och driver universitetets innovations‐
projekt där företag, regioner och kommuner tillsammans med forskare och studenter tar sig an kom‐
plexa utmaningar (s.k. öppen innovation). LU Open arbetar också med policyutveckling och finansiell
anpassning till Skånes internationella innovationsstrategi. På uppdrag av Lunds universitet stöder LU
Open rektorskontoret med interna processer kring nationella forsknings‐ och innovationsagendor
och strategiska innovationsområden. LU Open hjälper till med:






Stöd i projektansökningar
Projektutveckling och finansiering
Projektledning och administration
Mötesplatser och nya samverkansformer
Internationella nätverk och företagskontakter
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Donatorrelationer. Lunds universitet bedriver aktiv fundraising för att öka filantropisk finansiering till
universitetets verksamheter. Donatorrelationer bygger nätverk inom näringslivet vilka kan komma
att kopplas samman med LUIS VD – nätverk.
Forskningservice. Avdelningen för forskningsservice ger bland annat kvalitativt stöd i forsknings‐
relaterade frågor, säkerställer omvärldsbevakning och bidrar till samverkan. Forskningsservice hante‐
rar forskningsnätverket League of European Research Universities (LERU) genom koordinering och
kommunikation.
Sektionen för externa relationer. Sektionen består bland annat av avdelningar för uppdragsut‐
bildning, rekrytering och marknadsföring, mottagande, mobilitet och service, alumni och karriär,
strategiska partnerskap och nätverk med flera. Externa relationer arbetar med att skapa förutsätt‐
ningar i verksamheten för internationalisering av studenter och anställda. I uppdraget ligger även att
kommunicera universitetets utbildningsutbud och möjligheter såväl nationellt som internationellt.
Lunds universitets enhet för uppdragsutbildning (LUCE). Lunds universitets enhet för uppdrags‐
utbildning marknadsför och säljer utbildningar och seminarier, som ofta skräddarsys efter kundens
behov.
Alumni och karriär. Alumni jobbar med att skapa relationer till de som har studerat vid Lunds univer‐
sitet.
Fakultetsövergripande samverkan

Vid universitetet finns även ett antal fakultetsövergripande portaler och paraplyorganisationer med
syfte att utgöra en intern och extern plattform för samverkan, forskningsstöd och information. Ett
exempel är Lunds universitets hållbarhetsforum som är en universitetsgemensam paraplyorganisa‐
tion som binder samman och stödjer universitets klimat‐, energi‐ och hållbarhetsforskning.
Externa enheter
Exempel på externa formella enheter där Lunds universitets styrelse har utsett representanter:





FIRS, Forsknings‐ och innovationsrådet i Skåne arbetar för att stärka den skånska forsknings‐
och innovationskraften. FIRS består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne,
universitet och högskolor, kommunrepresentanter från Lund, Malmö, Kristianstad och
Helsingborg, näringsliv i regionen samt studenter.
Medicon Village AB är ett forsknings‐ och innovationscentrum inom Life Science med målet
att underlätta samverkan mellan forskning, innovatörer, näringsliv och vårdsektorn.
Science Village Scandinavia AB. Tillsammans med Lunds kommun och Region Skåne arbetar
Lunds universitet för att planera och utveckla området mellan ESS och MAX IV‐laboratoriet
till en forskningsby.

Fördelning av anslaget för grundutbildning
Lunds universitet erhåller sitt grundutbildningsanslag i form av ett takbelopp. Universitetet har under
senare år haft en överproduktion varje år, vilket gjort att det anslagssparande som funnits sedan tidi‐
gare har förbrukats.96 Lunds universitet fördelar 95 procent av sitt grundutbildningsanslag direkt till
fakulteterna som budgetramar. Universitetet fördelar resurser för utbildning på grund‐ och avance‐
96

LU Fördelningsbeslut 2012-2016 sidan 4.
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rad nivå efter de ersättningar varje utbildning genererar från staten för helårsstudenter (hst) och
helårsprestationer (hpr). Uppdrag och ramar för respektive fakultet grundar sig på vad varje fakultet
fick i uppdrag året dessförinnan, exklusive utresande studenter. Därefter har ändringar, beroende på
ökat eller minskat anslag, genomförts.97
År 2015 dras från utbildningsanslaget 2,8 procent för att finansiera gemensamma åtaganden. Den
enskilt största posten är universitetsbiblioteket (UB) och uppdraget (enligt lag) att handha plikt‐
exemplar av allt svenskt tryck. Där finns även lite småposter till gemensam finansiering till jiddisch
(också ett regeringsuppdrag), engelska kurser till universitetets internationella studenter, ersättning
för resekostnader till Campus Helsingborg m.m.
Universitetets utbildningsnämnd, som har ett övergripande ansvar för strategiska utbildningsfrågor,
fördelar vissa medel som i resursfördelningen anslås för senare beslut.98 Det innebär att 25 procent
av kvalitetsmedlen som universitetet fått utifrån UKÄ:s granskningar stannar på central nivå. Dessa
medel fördelas av utbildningsnämnden.
En mindre del av anslaget går till USV, LUKOM, NÄLU och UB (3 %). Därutöver finns 2 procent
anslaget till riktade ändamål och senare beslut.99 Inom ramen för de 2 procenten går 2 mnkr till
utbildningsnämnden för att stimulera internationalisering.
Kvalitetsbaserad resurstilldelning. Inom Lunds universitet tillämpas följande princip: 75 procent av
de erhållna medlen fördelas till de fakulteter som fått högsta betyg. Fördelningen sker enligt samma
principer som används vid fördelningen till lärosätena, dvs. antalet examina multiplicerat med
utbildningens längd. De ska inte betraktas som permanenta tillskott och beloppen kan variera från år
till år. 25 procent av medlen behålls för universitetsgemensamma strategiska satsningar och fördelas
av utbildningsnämnden.100

Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning
Lunds universitet fördelar huvuddelen (2015, 81 %) av sitt anslag till forskning och forskarutbildning
direkt till fakulteterna.101 Den bärande principen inom Lunds universitet har fortsatt varit att grunden
är förra årets ramar.102 Resterande del av det statliga forskningsanslaget går till USV, LUKOM och UB
(ca 4 %) och till senare beslut SFO (ca 3 %). Ytterligare ca 3+3 procent är anslaget till ESS respektive
Max IV. Därutöver finns cirka 6 procent anslaget för senare fördelning.103
Universitetets forskningsnämnd, som har ett övergripande ansvar för forskningsfrågor, kan fungera
som ett beredande organ för en del av de medel som går genom rektors strategiska forskningsmedel
samt forskningsinfrastrukturmedel.104
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LU Resursfördelning för verksamhetsåret 2015, fastställd 2014-11-07, s. 13-14.
LU Resursfördelning för verksamhetsåret 2015, fastställd 2014-11-07, s. 5.
99
LU Resursfördelning för verksamhetsåret 2015, fastställd 2014-11-07, s. 18.
100
LU Resursfördelning för verksamhetsåret 2015, fastställd 2014-11-07, s. 9.
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LU Resursfördelning för verksamhetsåret 2015, fastställd 2014-11-07, s. 23.
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LU Fördelningsbeslut 2012-2016 sidan 12: 4 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning 4.1 Principer.
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LU Resursfördelning för verksamhetsåret 2015, fastställd 2014-11-07, s. 23
104
LU Resursfördelning för verksamhetsåret 2015, fastställd 2014-11-07, s. 5.
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LU Open Innovation Center
Vid LU Open initierar, utvecklar och driver universitetet innovationsprojekt där företag, regioner och
kommuner tillsammans med forskare och studenter tar sig an komplexa utmaningar (s.k. öppen
innovation). LU Open driver tre temaområden: Tematiska samverkansprojekt (Framtidens städer,
Framtidens material, Framtidens e‐hälsa, Digitala och molnbaserade lösningar), Social innovation
samt Studentinnovation. LU Open arbetar också med policyutveckling och finansiell anpassning till
Skånes internationella innovationsstrategi. På uppdrag av Lunds universitet stöder LU Open rektors‐
kontoret med interna processer kring nationella forsknings‐ och innovationsagendor och strategiska
innovationsområden. Koordinerar exempelvis av LUs deltagande i strategiska satsningar såsom KIC,
Knowledge and Innovation Communities och SIOs.
LU Open hjälper till med:






Stöd i projektansökningar
Projektutveckling och finansiering
Projektledning och administration
Mötesplatser och nya samverkansformer
Internationella nätverk och företagskontakter

Organisation
26 medarbetare

Finansiering
LU Open har idag en projektportfölj om 364 MSEK som är finansierat av externa medel, varav
70 MSEK är Lunds universitets budget. Basfinansiering från Lunds universitet centralt till LU Open
uppgår till 6 MSEK/år
För akademin. Genom att ha specialister i olika tematiska område med djup kunskap inom sitt fält
och genom att arbeta pro‐aktivt mobilisera resurser för akademin. Om man vill initiera ett projekt
som kräver medverkan från omvärlden så finns möjligheter att samfinansiera projektkompetensen
och möjligheten att skapa konsortier.

Max IV‐laboratoriet
MAX IV‐laboratoriet är en nationell anläggning med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV‐
laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. Nästan
1000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i veten‐
skaplig forskning för att göra det osynliga synligt. MAX IV‐laboratoriet bygger just nu en ny anlägg‐
ning, vilken kommer att bli den mest briljanta röntgenkällan i världen när den öppnar för användare
sommaren 2016.105



105

Att aktivt bevara och utveckla MAX IV‐laboratoriet till en utomordentlig användaranläggning
för synkrotronljusbaserade forskningsområden och kärnfysik.
Att kontinuerligt förbättra MAX IV‐laboratoriets strålkällors prestanda – mätt i stabilitet,
fotonflöde och briljans samt driftstid – och att fortsätta det nydanande utvecklingsarbetet
med acceleratorerna.

https://www.maxlab.lu.se.
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Att MAX IV‐projektet blir klart i tid, till de specificeringar som gjorts för den beräknade
prestandan.
Att utveckla ett strålrörsprogram för att säkra att den unika MAX IV‐anläggningen blir till fullo
använd för vetenskapliga upptäckter samt teknologisk innovation och utveckling i världsklass.
Att göra förflyttningen från det nuvarande MAX‐lab till den nya MAX IV‐anläggningen med
kortast möjliga avbrott för användarprogrammet.
Att stärka samverkan med det omgivande samhället, sprida vetenskapliga rön och förklara
deras betydelse för samhället.
Att behålla och utveckla MAX IV‐laboratoriet som en attraktiv arbetsplats för såväl
medarbetare som externa användare där kreativitet och initiativ belönas och där expertis
inom olika områden möts i innovativa gränsöverskridande projekt och aktiviteter.
MAX IV‐laboratoriet ska tillsammans med ESS och externa intressenter fortsätta och stärka
sitt engagemang i det Science City som nu utvecklas; Science City kommer att ligga på
området mellan MAX IV och ESS.106

Organisation
Leds av en director som i sin tur har tre under organisationer. Vetenskap, Maskin och Administration
År 2011
93

År 2012
109
+16

År 2013
133
+24

År 2014
156
+23

Budget 2015
186
+30

Antal anställda
Kommentar till utvecklingen av heltidsekvivalenter

Antalet heltidsekvivalenter år 2014 har ökat med 63 stycken sedan år 2011. MAX IV‐ laboratoriet
fortsätter att öka personalstyrkan enligt den plan som ligger för att kunna bedriva verksamhet vid det
nya laboratoriet och för år 2015 finns ytterligare 30 heltidsekvivalenter budgeterade. Tyngdpunkten
för år 2015 avseende nya rekryteringar kommer framförallt att ligga inom Science division där
personal till de nya strålrören ska anställas samt inom den nära relaterade funktionen för Controls &
IT. Det fortsätter att vara en hög internationell prägel på rekryteringarna och i dagsläget har MAX IV‐
laboratoriet strax under 30 olika nationaliteter.

106

https://www.maxlab.lu.se.
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Finansiering
Vetenskapsrådet har, som tidigare meddelats, beviljat MAX IV:s ansökan om driftbidrag fram till och
med år 2018 i stort sett i enlighet med ansökan, vilket är mycket positivt. Beviljade bidrag uppgår till
300 miljoner år 2015 och 295 miljoner per år 2016–2018. Efter år 2018 har VR åtagit sig att finansiera
minst 280 miljoner per år, vilket är en lägre andel av driftkostnaderna än tidigare år. Den längre
tidshorisonten gör dock att möjligheterna för en god planering blir väsentligt bättre. Efter år 2018
råder osäkerhet, eftersom driftkostnaderna stiger efterhand som strålrören tas i drift.
Verksamhetens dagliga drift har hittills i huvudsak finansierats av Vetenskapsrådet och Lunds univer‐
sitet. Lunds universitet står för 47 miljoner och Vetenskapsrådet för 115 miljoner i 2014 års budget.
En del ytterligare projekt omsätter cirka 20 miljoner, vilket gör att nuvarande MAX IV‐lab totalt
omsätter drygt 180 miljoner år 2014. Med nya MAX IV‐laboratoriet följer en större verksamhet och
därmed större kostnader för den dagliga driften.

Erfarenheter
Max IV startar år 2016, varför erfarenheter är för tidiga att utvärdera.
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Mälardalens högskola (MDH)
Följande kapitel är sammanställt av Anna‐Carin Ramsten med information från
Björn Magnusson, ekonomichef, Cecilia Westman, verksamhetsledare Samhällskontraktet,
Michael Rydell och Anna Bird båda verksamhetsledare MITC
samt Sara Seltberg, informationschef vid MDH.

Lite fakta om år 2013








Årsomslutningen vid Mälardalens högskola är 845 miljoner107
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till cirka 560 miljoner108
Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till cirka 78 miljoner109
Antal helårsstudenter, läsår 7922110
Av 717 anställda är 40 professorer och 169 lektorer111
Antal forskande/undervisande personal (helårspersoner) 434112
Antal disputerade av forskande/undervisande personal (helårspersoner) 205113

Lärosätets organisation

Organisationsschema Mälardalens högskola

107

Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 122.
Mälardalens högskola Årsredovisning 2013, s. 44.
109
Mälardalens högskola Årsredovisning 2013, s. 44.
110
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 122.
111
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 141.
112
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 122.
113
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 122.
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Högskolan är organiserad i en fakultet och fyra akademier:





Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)
Akademin för innovation, design och teknik (IDT)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)

För närvarander erhåller lärosätena anslagen uppdelade på grundutbildning och forskning. Universitets‐
styrelsen beslutar bland annat om principer för fördelningen av resurser inom universitetet. I verksam‐
hetsplanen114 beskrivs dessa principer. Rektor beslutar sedan om den årliga tilldelningen till akade‐
mierna.
Chefer för akademier, förvaltning, biblioteket samt enheten för externa relationer ansvarar för att upp‐
rätta en verksamhetsplan för år 2014 i enlighet med särskilda instruktioner. Verksamhetsplanerna ska
utgå från högskolans forsknings‐ och utbildningsstrategi åren 2013–2016, rektors föreliggande beslut om
verksamhetsmål, uppdrag och budget och övriga av rektor fastställda styrdokument eller särskilda
uppdrag.115

Organisering av samverkansaktiviteter
MDH har sedan 1 januari 2014 en ny organisation för samverkan. MDH har en prodekan för samverkan
som också ansvarar för ett rådgivande organ, Strategiska rådet för samverkan, där bland annat
samverkansansvariga vid akademierna sitter. Högskolan har organiserat sin samverkan inom lärosätet i
följande två enheter:
Sektionen för kommunikation och externa relationer116 stödjer akademierna, ledningen och förvalt‐
ningen i lärosätets arbete. Det handlar om nyhetsspridning, internkommunikation, högskolans webb‐
plats, annonser, trycksaker, högskolans varumärke och grafiska profil, konsult‐ och journalistkontakter,
studentrekrytering, uppdragsutbildning, karriärsmöjligheter. Avdelningens uppdrag:





Rekrytering och exjobb
Kompetensutveckling och fortbildning
Forskning och utveckling
Samverkansprojekt och strategiska samarbetsavtal

Idélab har entreprenörskap och innovation i fokus. Enheten tillhör innovationskontoret Interact som
drivs av Kungliga Tekniska högskolan och Mälardalens högskola utgör en samarbetspartner.117 Idélab har
till uppgift att tillhandahålla kvalificerat affärsutvecklingsstöd och arbetar med studenter, forskare och
anställda vars affärsidé med tillväxtpotential befinner sig i uppstartsskede eller redan har startat sitt
företag. Idélab har också till uppgift att fånga upp externa intressenters idéer och behov för att förädla
och förverkliga dem. I dessa processer ingår student‐ och forskarkompetens som viktiga inslag.

114

Mälardalens högskola. Verksamhetsmål 2013–2016 Uppdrag och budget 2014.
Mälardalens högskola Verksamhetsmål 2013–2016 Uppdrag och budget 2014, s. 4.
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http://www.mdh.se/hogskolan/organisation/forvaltning/kom Daterad 2014-09-08.
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Fördelning av anslaget för grundutbildning
Fördelning till akademier/inriktningar118
Tilldelade anslag till grundutbildningen ska fördelas på uppdrag i antal helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden. Detaljerade uppdrag för år 2014 tas fram i samråd mellan
akademier och ekonomichef och redovisas i akademiernas verksamhetsplan.
Fördelningen av anslag till grundutbildningen samt de interna avsättningar och debiteringar som görs
framgår av tabell 6.
Mälardalens högskola fördelar samtliga sina GU anslag direkt till akademierna (inte via fakultetsnämn‐
den) och tilldelningen bygger till övervägande del på antal helårsstudenter och helårsprestationer.
Kvalitetsbaserad resurstilldelning. De akademier som har utbildningar som erhåller högsta betyg i ut‐
värdering av UKÄ tilldelas extra resurser från ledningen med 1000 tkr per år i tre år.

Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning
Rektor vid Mälardalens högskola beslutade år 2013 om en modell för intern fördelning av anslag till
forskning och forskarutbildning.

Utdrag ur beslut för en intern resursfördelningsmodell119
Resursfördelningsmodellen för det statliga anslaget är ett instrument bland flera som ska bidra till
högskolans strategiska utveckling av forskning och utbildning på forskarnivå. Modellen skall verka
integrerat med en tydlig verksamhetsplanering och bred verksamhetsuppföljning för att kunna följa
verksamhetens utveckling. Detta inkluderar mål och strategier för ökad extern forskningsfinansiering
samt forskningsbas för att stärka utbildningarnas kvalitet och säkra examensrätterna.
Modellen består av tre delar; forskningsbas, prestationsdel, samt spets‐ och utvecklingsdel inklusive
tillfälligt strategiskt stöd. Fördelning avseende del för forskningsbas samt prestationsdel sker efter
nyckeltal och de nyckeltal som använts för respektive del har valts ut för att på bästa sätt uppnå önskad
effekt av resursfördelningen. Samtidigt ska de vara enkla, tydliga och relativt lätta att ta fram.120


Forskningsbas 45 procent. Tilldelningen syftar till att stärka forskningsbasen och därmed den
vetenskapliga kvaliteten, i utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Grundprincipen är att
utgå från verksamhetens personalstyrka.
Nyckeltal: de anslagsmedel till GU som antal helårsstudenter och antal helårsprestationer
genererar. Ett medelvärde för de tre senaste åren används.
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Mälardalens Högskola Verksamhetsmål 2013-2016 Uppdrag och budget 2014, s. 33.
Mälardalens Högskola Modell för intern fördelning av anslag till forskning och forskarutbildning. MDH 1.1.3-185/12. Daterad
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Prestationsdel 30 procent. Tilldelningen syftar till att styra mot en ökad extern finansierad
forskning, ökat antal internationella publikationer och en ökad utbildning på forskarnivå.
Nyckeltal: externa medel, publikationer samt examina inom forskarutbildningen.
Externa medel 50 procent och med externa medel avses bidrags‐och uppdragsintäkter. Alla
externa medel värderas lika oavsett finansieringsursprung. Till detta kommer också en schablon‐
värdering för adjungerade professorer om 1000 tkr samt externfinansierade doktorander 500 tkr
(beloppen motsvarar heltid).
Publikationer 30 procent och avser publikatoner i vetenskapligt granskade publikationer
registrerade i DIVA genom viktning.
Examina inom forskarutbildningen 20 procent avser licentiatexamen samt doktorsexamen.
Spets‐ och utvecklingsdel samt tillfälligt strategiskt stöd 25 procent.
Satsningar på spets‐ och utvecklingsmiljöer samt tillfälligt strategiskt stöd för akademisk
excellens, internationalisering och samproduktion. Tilldelning sker efter en helhetsbedömning
utifrån lärosätets forsknings‐ och utbildningsstrategi. Akademisk excellens, internationalisering
och samproduktion är vägledande för de uppdragsbaserade strategiska satsningarna.
Nyckeltal: inga.

Samhällskontraktet
Samhällskontraktet (SK) inrättades år 2009 som en centrumbildning vid Mälardalens högskola. Syftet var
att ”utveckla den regionala kunskapsmiljön, men också för att vidareutveckla respektive organisation i
samverkan. Mälardalens högskola samt Eskilstuna och Västerås kommuner har beslutat att inleda en
studie kring ett gemensamt spetssamverkanscentrum. Härigenom ska det gemensamma arbetet profes‐
sionaliseras och effektiviseras”.121 Sedan dess har SK fått ytterligare två deltagare i Landstinget Sörmland
samt Landstinget Västmanland.

Visionen för Samhällskontraktet under perioden 2014–2017 122
I Mälardalen satsar akademin och samhälle aktivt på kunskapsutveckling för välfärd och tillväxt.
Samhällskontraktet (SK) är en plattform för samverkan mellan Mälardalens högskola (MDH) och andra
delar av offentlig sektor. Genom SK stärks forskning och utbildning vid MDH samtidigt som verksamheterna i kommuner och landsting utvecklas. Det medför en gemensam kunskapsutveckling som stärker
välfärden och skapar förutsättningar för tillväxt. Därigenom skapas värde och nytta för medborgare, företag och organisationer i regionen. Fyra övergripande mål:
•
•
•
•

121

122

Höja kompetensnivån i regionen
Stärka forskning och utbildning vid Mälardalens högskola
Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor
Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor.

MDH Samhällskontraktet.
MDH Tilläggsavtal, bilaga 1. Ramar för verksamhet inom Samhällskontraktet 2014-2017.
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Organisation
Det formella ansvaret för beslut om SK:s verksamhet åligger rektor vad gäller projekt och aktiviteter som
drivs inom ramen för högskolans verksamhet. SK leds av en styrelse med kommunalt ordförandeskap.
Styrelsen utser processledare för verksamhetsområdena och denne ansvarar för samordning av den
operativa verksamheten och stöd till styrelsen.123 Centrumbildningen var till en början en del av hög‐
skolans stab men är sedan år 2014 en del av lärosätets förvaltning och som sådan tillhör den organisa‐
toriskt avdelningen för kommunikation och externa relationer.
Deltagare – Förutom Mälardalens högskola medverkar Västerås kommun, Eskilstuna kommun, Lands‐
tinget Sörmland samt Landstinget Västmanland.124

Finansiering
Samhällskontraktet finansieras årligen under 2014–2017 med följande belopp:125
Västerås stad
Eskilstuna kommun
Landstinget Sörmland
Landstinget Västmanland

5 mkr
5 mkr
3 mkr
3 mkr

Totalt uppgår den externa finansieringen till 64 mkr. MDH och akademierna bistår med 1 mkr per år för
kommunikationsinsatser och övrig administration.

Verksamhet
SK:s verksamhet organiseras i tre delar:126
Kompetenscentra





Mälardalens Kompetenscentra för Hälsa och Välfärd (MKHV) har som mål att främja hög kvalitet
i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa och välfärd. Samverkan grundar
sig på behoven att arbeta med en evidensbaserad verksamhet i de kommunala verksamheterna
och att stärka vård‐ och omsorgsutbildningar vid MDH.
Mälardalens Kompetenscentra för Lärande (MKL) har som mål att ge alla barn möjlighet att nå
skolans mål och sin egen fulla potential. Samverkan grundar sig på behoven att arbeta med
forskningsbaserad skolutveckling och att stärka lärarutbildningen, både vad gäller dess
forskningsbas och den verksamhetsförlagda utbildningen.

123

Mälardalens Högskola Tilläggsavtal Samhällskontraktet Daterat oktober 2013.
Mälardalens Högskola Tilläggsavtal Samhällskontraktet Daterat oktober 2013.
125
Mälardalens Högskola Instruktion för centrumbildningen Samhällskontraktet inom Mälardalens högskola. Daterad 2013-12-17.
Avtal om Samhällskontraktet. Daterad 2013. Tilläggsavtal Samhällskontraktet Daterat oktober 2013. Peter Dobers.
126
Mälardalens Högskola Samhällskontraktets verksamhetsplan 2014. Daterad 2013-12-10.
124
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Samverkansområde





Hållbar samhällsutveckling har som mål att utveckla och använda kunskap kring hur kommu‐
nerna kan arbeta för ett samhälle som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Det
involverar bland annat frågor om styrning av insatser för hållbara städer.
Framtidens arbetsliv är en mötesplats kring arbetsgivarfrågor, kontakter mellan studenter
och arbetsmarknad samt arbetslivets betydelse för hälsa, välfärd och integration.

Utvecklingsområde




Hälsoteknik handlar om att utifrån ett användarperspektiv öka kunskapen om möjligheter
med tekniska hjälpmedel i vård och omsorg.
Innovationer i offentlig sektor handlar om att genom ett aktivt innovationsarbete främja
förnyelse och bidra till nytänkande i mötet med brukare och medborgare

Till detta kommer även andra aktiviteter i form av konferenser för erfarenhetsutbyte.
SKs koppling till MDHs utbildningar på grund‐ och avanceradnivå handlar om det arbete som bedrivs
tillsammans med kommunerna för att utveckla utbildningarnas branschråd och verksamhetsförlagd
utbildning/praktik.127
Mälardalens högskola har listat några erfarenheter och framgångsfaktorer som kan sammanfattas i
följande punkter:128

Erfarenheter





Förtroende och engagemang från alla parter. Skapa en gemensam idé. Uthållighet.
Smörjmedel, personella resurser. Rätt sammansättning på styrelsen. Drivande personer
som leder det operativa arbetet.
Mandat. Förankring på högsta tjänstemannanivå – att de lägger ner tid och engagemang.
Konkreta aktiviteter och resultat. Skapa plattformar. Från samverkan till samproduktion.

Ur ett studentperspektiv

I och med Samhällskontraktet genomfördes en särskild satsning på Karriärtorget, som är en mötesplats
för studenter och presumtiva arbetsgivare. Karriärtorget arrangerar informationsdagar, exjobbsdagar,
bjuder in studenter till jobbmässor.
Ur ett lärare/forskare-perspektiv

Forskare har fått medel men också kontakter och tillgång till nya frågeställningar samt empiri. Detta
arbete mellan de olika aktörerna har organiserats genom samhällskontraktet.
Ur ett MDHs-perspektiv

MDH är sedan länge förknippat med näringslivet och de stora verkstadsföretagen i regionen.
Samhällskontraktet kan sägas vara en motbild där syftet är att lyfta fram arbetet med offentlig sektor.
MDH blir på så sätt en tydlig samhällsaktör tillsammans med kommuner och landsting.

127
128

Mälardalens Högskola Årsredovisning 2013, s. 20.
http://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/om/framgangsfaktorer-1.53706?l=sv_SE Daterad 2015-02-04.
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Ur ett kommun/landstings-perspektiv

För deltagarna i Samhällskontraktet har arbetet inneburit att ett kontaktnät öppnats upp med hög‐
skolan. Genom att träffas regelbundet har man också ökat förståelsen för och kunskapen om varandras
verksamhetsområden. För kommunerna och landstingen har samhällskontraktet också varit ett viktigt
instrument för att säkra kompetensförsörjningen.

Mälardalen Industrial Technology Center
Samverkansplattformen Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) kom till för att bättre anpassa
näringslivets behov till högskolans behov. MITC startades år 2009 och har sitt ursprung i samarbetet
mellan lärosätet, Eskilstuna Kommun och Eskilstuna Fabriksförening. Ett samarbete som startade redan
år 2003 och då som ett projekt inom ramen för EGs strukturfonder.
Bakgrund till MITC129





Etablera Mälardalen som en stark nod för utbildning, utveckling och forskning kopplat till
tillverkningsindustrin
Tillverkningsindustrin är en viktig ”driver” för regional tillväxt.
Stora statliga forskningssatsningar, exempelvis XPRES som fokuserar på produktionsteknik i
samverkan med MDH, KTH och SWEREA.

Syftet med MITC är att parterna agerar gemensamt kring industrins utmaningar med hjälp av forskning,
utveckling och kunskapsöverföring. Det sker dels via konkreta projekt, men även genom att utveckla nya
former för samverkan. Fokus ligger dels på att generera konkreta forskningsprojekt, men även att agera
mäklare mellan studenter och exjobb ute på företag. Resultaten kan inledas i två kategorier: forskning
och projekt samt utbildningar och seminarier.130

Ur MITC Projektansökan ur EGs strukturfonder s. 4

129
130

Mälardalens Högskola, Underlag från verksamhetsledare Michael Rydell.
MITC rapport Eskilstuna kommun. Anna Bird. Daterad 2014-12-12.
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Ur MITC Projektansökan ur EGs strukturfonder s. 4

Organisation
MITC är en fakultetsövergripande organisation där både MITC AB och MITC på MDH ingår. MITC AB och
MITC på MDH fyller olika funktioner.
MITC AB131




Tio medlemsföretag (tillsammans med Eskilstuna och Köping kommuner) äger MITC AB
Tillförser företagens behov av kompetens genom samarbetet med MDH (och till viss del övriga
kompetenscentra som t.ex. Teknikcollege)
 Kan köpa in resurser om MDH inte har kompetensen
 Kan medfinansiera forskningsprojekt och snabbt godkänna deltagande i forskningsansökningar
 Står för kommunikationen mot företagen
 Kan utöka antalet medlemsföretag
MITC AB består i grunden av en förening som äger bolaget till 100 procent. Företag (små och mellan‐
stora) och offentliga institutioner äger andelar i bolaget och betalar årliga partneravgifter mellan 15 000
upp till 250 000 kr.
MITC på MDH

Kopplingen till MDH sker främst genom Innovation och produktrealisering (IPR) som är ett av sex
prioriterade forsknings‐ och utbildningsområden inom Mälardalens högskola. I högskolans forsknings‐
och utbildningsstrategi för åren 2013–2016 pekas IPR ut som en av tre “utvecklingsmiljöer” inom MDH
med ett fokus på nationell relevans och internationell uppmärksamhet.132
IPR:s forskning byggs upp av tre forskargrupper:




131
132

Design och visualisering
Innovationsledning
Produktrealisering

Mälardalens Högskola MITC på MDH Verksamhetsplan 2014. Daterad 2013-09-04.
http://www.mdh.se/idt/forskning/ipr?l=sv_SE Daterad 2015-02-24.
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Viktiga forskningsområden inom IPR är teknikinformation och teknologiutveckling för information,
innovationsprocesser i samverkan mellan olika aktörer, produktutveckling samt utveckling och drift av
hållbara produktionssystem. Forskningen bedrivs i samproduktion med industri och organisationer, med
hög relevans för akademi såväl som för det omgivande samhället.
Forskningsbasen har expanderat kraftigt under de senaste åren och är till stor del externt finansierad
från offentliga myndigheter, råd och stiftelser. Högskolan har ett 40‐tal doktorander inom ämnet
Innovation och design, och samarbetar med andra lärosäten, institut och organisationer i Sverige och
även internationellt med organisationer inom UK, Italien, Tyskland, USA och Indien.
IPR utgör forskningsbas för: civilingenjörsutbildningar inom Innovation och produktdesign samt Inno‐
vation, produktion och logistik; kandidatutbildningar inom Informationsdesign; kandidatutbildningar
inom Innovationsteknik; högskoleingenjörsutbildningar inom Innovation och produktdesign samt Inno‐
vation, produktion och logistik; samt masterprogram inom Innovation och design (som startas som
internationell master hösten 2014) och internationell master inom Production and logistics. Utmärkande
för samtliga utbildningar inom IPR är att det finns stora inslag av samverkan med omgivande samhälle,
ofta genom projekt som görs under kurserna i utbildningen.
IPR samverkansrådet är motpart till MITC ABs styrelse. Rådet drivs av ansvarig MITC på MDH.
Rapporterar till akademichef och centralt samverkansråd.
Verksamhet MITC på MDH133








Driver den operativa verksamheten med projektledare och koordinatorer
Anställer koordinatorer som har kontinuerlig kontakt med företagen
Genererar forskningsprojekt
Koordinerar studentsamarbeten
Arrangerar events och seminarier
Arbetar mot alla stora och små tillverkande företag

Som partner i MITC arbetar företaget nära med en key account från MITC. Tillsammans tittar man på
företagets behov inom något av MITCs fokusområden. Behoven matchas mot kompetenser inom MDH
och insatser kan sedan ske i form av studentprojekt, exjobb, forskning med mera.
Koordinatorer anställda av MDH ansvarar för att koordinera aktiviteter med företag inom varje område.
De är forskare, lärare och specialister vid akademin, vilket ger såväl kunskap om, som närhet till, de
forskningsutmaningar som dyker upp på akademin.

133

Mälardalens Högskola MITC på MDH Verksamhetsplan 2014. Daterad 2013-09-04.
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Under 2015 omfattar verksamhet följande aktiviteter:







Öka bredden och tvärvetenskapen i forskningsprojekten där fler ämnesområden vid Akademin
för innovation, design och teknik (IDT) involveras.
Få ut fler studenter på exjobb och fler forskare i konkreta projekt i tillverkningsindustrin.
Utöka företagsnätverket med ännu fler företag i såväl Södermanland som övriga Mälardalen.
Bidra till ett förbättrat innovationsklimat genom aktiv medverkan i högskolans satsning på
Innovationsgymmet.
Samverka med Produktionslyftet.
Utöka industridoktorandskolan Innofacture.

MDH MITC samproduktion134 – Källa: Michael Rydell.
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Finansiering
Fram till år 2013 har MITC på MDH och MITC AB delfinansierats med hjälp av EUs strukturfondsmedel via
Tillväxtverket, en finansiering som upphörde i årsskiftet 2013–2014.135
Under 2013 var omsättning 70 mkr.136

Mkr

MDH fakultetsmedel
Statlig forskningsfinansiering
Regional forskningsfinansiering
Industridoktorander
Utbildningsdepartementet
Kommunala pengar
EU
Företagens deltagande i projekt

8,7
18,1
1,0
15,0
4,5
2,0
2,5
18,0

MITC partners – Källa: Michael Rydell.
Personal. Totalt omfattar verksamheten cirka 15 personal i form av lärare/forskare samt externa konsul‐
ter. Under år 2014 kommer budgeten balanseras så att hälften av koordinatorernas tid betalas av MITC
AB (och indirekt företagen) och hälften av MDH. Detta för att tillgodose balansen i samarbetet och säkra
att båda parter får ut lika mycket av samarbetet.137

135

MITC Projektansökan ur EGs strukturfonder. Daterad 2010-09-24.
Underlag Michael Rydell, verksamhetsledare MITC.
137
MITC på MDH Verksamhetsplan 2014. Daterad 2013-09-04.
136
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Erfarenheter
Ur ett studentperspektiv

Studenterna får tillgång till konkreta och behovsorienterade projekt. Till sin hjälp har de handledare från
industrin som gör att de har experter runt omkring sig.
Ur ett lärare/forskare-perspektiv

Många lärare/forskare har blivit alltmer positiva till samproduktion och tar nu spontana initiativ att söka
upp MITC när de söker företag för forskning. Lärare har också lyft upp möjligheten att arbeta tillsam‐
mans som en styrka.
Ur ett MDHs perspektiv

I MITC arbetar parterna gemensamt kring industrins utmaningar med hjälp av forskning, utveckling och
kunskapsöverföring. För högskolan innebär MITC samproduktion med SME företag inom tillverknings‐
industrin.
Ur ett företagsperspektiv

Företagen ser att samarbetet är direkt kvalitetshöjande genom samproduktionen. Engagemanget har
varit stort hos företagen. Utmaningen har varit att nå hela organisationerna med information och
kunskap om det gemensamma arbetet men det har lett till en ökad förståelse mellan akademin och
företagen.
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Stockholms universitet (SU)
Följande kapitel är sammanställt av Anna‐Carin Ramsten med information från
Svante Fjelkner, controller, Susanne Thedéen, planeringschef samt
Henric Hertzman, kanslichef HumFak vid SU.

Lite fakta om år 2013








Årsomslutningen vid Stockholms universitet är 4,5 miljarder138
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till cirka 1,6 miljarder139
Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till 1,4 miljarder140
Antal helårsstudenter, läsår 29 577141
Av 3673 anställda är 454 professorer och 616 lektorer142
Antal forskande/undervisande personal (helårspersoner) 2290143
Antal disputerade av forskande/undervisande personal (helårspersoner) 1324144

Lärosätets organisation
Utbildning och forskning vid Stockholms universitet sker inom två områden som vardera leds av en
områdesnämnd. Den naturvetenskapliga områdesnämnden (Nat‐området) är tillika den naturvetenskap‐
liga fakulteten. Inom det humanistisk‐samhällsvetenskapliga området (HS‐området) finns det tre fakulte‐
ter; samhällsvetenskaplig, humanistisk och juridisk. Totalt finns det 50 institutioner och 20 centrum‐
bildningar vid Stockholms universitet.145

138

Stockholms universitet Årsredovisning 2013, s. 19.
Stockholms universitet Årsredovisning 2013, s. 23.
140
Stockholms universitet Årsredovisning 2013, s. 26.
141
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 122.
142
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 140.
143
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 122.
144
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 122.
145
http://www.su.se/forskning/st%C3%B6rre-forskningssatsningar. Daterad 2014-09-15.
139
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Organisationsschema Stockholms universitet

För närvarande är lärosätenas anslag till grundutbildning respektive forskning och utbildnings på forskar‐
nivå separerade. Stockholms universitet är ett av flera lärosäten som önskar att dessa restriktioner
upphävs.146
Universitetsstyrelsen vid Stockholms universitet beslutar om fördelning av anslagsmedel och
universitetets riktlinjer. Stockholms universitet har sedan den 1 januari 2013 en ny organisation med två
områdesnämnder (se ovan). Medlen fördelas från styrelsen till områdesnämnderna, som i sin tur för‐
delar medlen vidare inom sina fakulteter.147 Avsättning till samverkan kan ske på olika sätt bland annat
genom att rektor, områdesnämnder, fakulteter eller institutioner gör egna strategiska satsningar. Under
år 2014 avsattes till exempel medel för Institutet för turkietstudier där Stockholms universitet sam–
verkar med organisationer i Turkiet men också med näringslivet.

Organisering av samverkansaktiviteter
Från och med den 1 januari 2015 har Stockholms universitet ett rektorsråd för samverkan under ledning
av prorektor. Omorganisationen innebär att Avdelningen för externa kontakter slås ihop med
Kommunikationsavdelningen, Kansliet för strategiska partnerskap, samt delar av Konferensservice och
besöks‐ och representationsfunktionerna – den nya avdelningen heter Samverkansavdelningen.

146
147

SU Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet. Dnr SU 10-3221-12. Daterad 2013-02-19.
SU Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet. Dnr SU 10-3221-12. Daterad 2013-02-19.
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Samverkansavdelningen koordinerar samverkansaktiviteter med aktörer inom privat och offentlig sek‐
tor. Fokus ligger på näringslivs‐ och myndighetssamverkan, innovationsutveckling, uppdragsutbildning
och alumnverksamhet.










Alumnverksamhet. Tidigare studenter utgör ett viktigt nätverk för olika samverkansaktiviteter,
och är samtidigt betydelsefulla ambassadörer för universitetet. Vid avdelningen finns en alumn‐
koordinator som stödjer institutionerna i deras alumnarbete, anordnar universitetsgemensam‐
ma event och förvaltar SUs webbaserade alumnnätverk.
Innovationsutveckling. Innovationskontoret arbetar för att utveckla forskningsbaserade idéer
till innovationer som kommer människor och samhället till nytta. En del av verksamheten ägnas
åt att stödja start av nya företag, en annan del åt att medverka till samarbeten med målet att
utveckla nya produkter och tjänster.
Näringslivs‐ och myndighetskontakter. Samverkanskoordinatorerna underlättar och möjliggör
samarbeten mellan universitetet och omvärlden. Koordinatorerna ger stöd och rådgivning till
institutioner som vill samarbeta med företag, myndigheter och andra aktörer inom utbildning
och forskning.
Strategiska partnerskap. Kansliet för strategiska partnerskap samordnar och leder arbetet med
att bygga och vårda långsiktiga samarbeten med kontakter utanför universitetet, framförallt
filantroper, privata stiftelser och företag. Enheten är i dagsläget direkt underställd rektor, som
beslutar vilka strategiska partnerskap som ska initieras
Uppdragsutbildning. Många institutioner erbjuder fortbildning och kompetensutveckling i flera
olika former och kan på uppdrag skräddarsy utbildningar för företag och organisationer. Avdel‐
ningen samordnar uppdrag som berör flera institutioner, bland annat ett flertal regeringsupp‐
drag.

Under år 2015 inrättas samverkanskoordinatorer, dessa är placerade vid samverkansavdelningen men
med ansvar för olika fakulteter/institutioner.148
SU Inkubator AB149 har till uppgift att tillhandahålla kvalificerat affärsutvecklingsstöd. Man arbetar med
studenter, forskare och anställda, som har affärsidéer med tillväxtpotential och befinner sig i uppstarts‐
skede eller redan har startat sitt företag.
SU Holding150 är ett helägt dotterbolag till Stockholms universitet och bedriver verksamhet som för‐
valtare och ägare i rörelsedrivande dotterbolag och kommersialiseringsprojekt i huvudsak sprungna från
forskare, anställda och studenter vid Stockholms universitet. SU Holding arbetar även operativt inom två
forskningscentra Berzeli center EXCELENT vid institutionen för materialkemi samt Mobile Life vid
institutionen för datavetenskap. Båda projekten är finansierade av VINNOVA.

148

SU Lokala samverkanskoordinatorer. Underlag från SU Klasson-Wheler och Norling.
Stockholms universitet Årsredovisning 2013, s. 65.
150
http://suholding.se/?page_id=16. Daterad 2015-06-08.
149
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Fördelning av anslaget för grundutbildning
Stockholms universitet har nått sitt takbelopp och överpresterar, vilket medför att omfördelningar och
prioriteringar måste genomföras. För närvarande fördelas GU‐anslaget mellan områdesnämnderna
huvudsakligen utifrån föregående års takbelopp. Det är sedan områdesnämnderna som fördelar ekono‐
miska ramar till fakulteterna, som i sin tur fördelar medel vidare till institutionerna. Fakulteterna har
olika system för fördelning av medel där någon fakultetet har interna avräkningstal och andra delar ut
enligt statens prislappar men där prioriteringar görs av utbildningsuppdraget.

3 Ekonomiska ramar för områdesnämnderna151
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Minskning av takbeloppet p.g.a. finansiering av ingenjörs- och vårdutbildningar

Regeringen gör en fortsatt satsning på utbyggnad av vård- och ingenjörsutbildningarna i landet. De
lärosäten som inte har dessa utbildningar kommer att behöva avstå takbelopp till de lärosäten där
utbyggnaden sker. Detta medför att Stockholms universitet får en minskning av takbeloppet 2014 med
13 858 tkr för att finansiera utbyggnaden av vård- och ingenjörsutbildningar vid andra lärosäten.
Fördelningsprincip: Ovanstående minskning av takbeloppet fördelas till områdes-nämnderna proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av universitetets totala takbelopp. Universitetsstyrelsen
uppmanar nämnderna att inte endast föra dessa medel vidare nedåt enligt historiska fördelningsprinciper. Nämnderna ska istället nogsamt överväga strategiska omfördelningar av takbelopp mellan
verksamheter, inte minst mot bakgrund av att områdesnämnderna måste ta ett stort ansvar för att
dimensionera utbildningsutbudet mot universitetets minskade takbelopp. Senast 1 juni 2014 ska nämnderna till rektor redovisa vilka sådana strategiska överväganden som gjorts.
Lärarutbildningen: När det gäller lärarutbildning erhåller universitetet en ökning av takbeloppet år
2014 med 4599 tkr, som en följd av omfördelning av lärar- och förskollärarplatser från andra
lärosäten. Samtidigt får universitetet en minskning av takbeloppet år 2014 med 2308 tkr till följd av
den bedömning som gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade
kostnader generellt för lärar- och förskollärarutbildningarna. Det ger sålunda en nettoförändring för
2014 på 2291 tkr.
Fördelningsprincip: Nettoförändringen av takbeloppet fördelas till Områdesnämnden för humaniora,
juridik och samhällsvetenskap, för att i första hand användas inom förskollärarutbildningen (på samma
sätt som skedde 2013).
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Kvalitetsbaserad resurstilldelning. Vid Stockholms universitet fördelas de här medlen till respektive
områdesnämnd enligt följande:

Utöver förändringarna i takbeloppet behöver även beslutas hur de UGA-medel
universitetet tilldelas med anledning av utfallet i Universitetskanslersämbetets
kvalitetsutvärderingar ska fördelas.152
Ifjol erhöll universitetet en ökning av anslaget om 7283 tkr till följd av regeringens nya system med
kvalitetsbaserad resursfördelning baserat på utfallet i Universitets-kanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Regeringen har valt att vänta med att meddela hur stort belopp varje lärosäte erhåller inför år 2014,
för att få med så många utvärderingar som möjligt i beräkningsunderlaget. Följaktligen kommer universitetet först i samband med regleringsbrevet vid årsskiftet att veta hur stort beloppet blir. Universitetsstyrelsen uppdrar åt rektor att då fatta beslut om fördelning av dessa medel till områdesnämnderna.
Följande fördelningsprincip ska gälla:
Fördelningsprincip: Det belopp universitetet erhåller fördelas till områdesnämnderna på motsvarande sätt
som för år 2013, proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av universitetets totala takbelopp.
Medlen ska användas för riktade kvalitetssatsningar. Senast 15 februari 2014 ska nämnderna återrapportera till rektor hur de strategiskt avser använda medlen, det vill säga vilka satsningar som kommer
att genomföras på kvalitetsområdet med medlen under 2014.
Inom HS‐området beslutades under år 2013 att samtliga medel ska tillfalla de utbildningar som erhållit
omdömet mycket hög kvalitet.153 Inom Nat‐området har de kvalitetsbaserade medlen istället använts till
riktade utbildningssatsningar.

Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning
Sedan år 2009 tillämpas ett nationellt prestationsbaserat resurstilldelningssystem av forskningsanslag till
lärosätena. Medel fördelas till de två områdesnämnderna vid Stockholms universitet enligt beslut i
universitetsstyrelsen och sker i proportion till deras respektive andel av universitetets totala
forskningsanslag under föregående år. Områdesnämnderna beslutar i sin tur hur anslagen skall fördelas
till respektive fakultet och institution.

3 Ekonomiska ramar för områdesnämnderna154
Forskning och utbildning på forskarnivå
Redan i forsknings- och innovationspropositionen förra hösten aviserades en höjning av universitetets
basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå med 50 500 tkr från 2014. Denna ökning lades
ut på verksamheten som en underbalansering av budgeten redan 2013. Dessa medel tilldelas nu
universitetet via budgetpropositionen. Totalt blir ökningen av basanslaget 57 391 tkr för 2014. Till det
kommer emellertid regeringens omfördelnings-system för forskningsmedel, där lärosätets utfall när
det gäller antalet citeringar i vetenskapliga tidskrifter och mängden externa forskningsmedel används
som kriterier för omfördelning. Inför 2014 innebär den omfördelningen en sänkning av universitetets
forskningsanslag med 2 650 tkr. Nettoökningen som ska fördelas ut till områdena är sålunda 54 741
tkr.
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Fördelningsprincip: Ökningen av FUF-anslaget enligt ovan fördelas mellan områdes-nämnderna i
proportion till nämndernas andel av universitetets totala FUF-anslag. Områdesnämnderna måste ta ett
stort strategiskt ansvar för hur detta medelstillskott används i forskningen. Nämnderna ska
avrapportera hur de valt att använda och fördela medlen till rektor senast 1 juni 2014.

Humanistiska fakulteten
Humanistiska fakulteten är en av fyra fakulteter vid Stockholms universitet och består av 13 institutioner
samt 5 centra. Utbildning och forskning bedrivs inom sammanlagt 50 olika ämnen. Detta gör
Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet till den största humanistiska fakulteten i Sverige! 155
Kort fakta om Humanistiska fakulteten
Grundutbildning:




Över 10 000 studenter
20 grundutbildningsprogram samt 24 masterprogram

Forskarutbildning:



375 forskarstuderande

Personal:




Cirka 1000 anställda
Drygt 95 professorer och 160 lektorer

Nedan beskrivs hur humanistiska fakultetens resurstilldelning går till. De andra fakulteterna vid
Stockholms universitet har egna resurstilldelningssystem.

155
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Utdrag från Verksamhetsplanen 2014156
Förutsättningar
Ramarna för såväl utbildning på grundnivå och avancerad nivå som forskning och utbildning på
forskarnivå har pris- och löneomräknats med 1,92 procent (0,57 % 2013).
Liksom föregående år kommer samtliga resurser att läggas ut på institutionerna, varefter de
gemensamma kostnaderna debiteras i förhållande till institutionernas andel av fakultetens totala
personalkostnader inom respektive verksamhetsgren.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Fördelning av anslagsmedel
Takbelopp
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) anges som takbelopp. Fakulteten
tillämpar därvid samma princip som den enligt vilken universitetsstyrelsen fördelar medel till UGA.
Att uppnå sitt takbelopp innebär att generera ett belopp som inte understiger det takbelopp man fått.
För att vid budgetårets slut kunna stämma av och se huruvida takbeloppet uppnåtts, har avräkningstal
för varje institution/motsvarande fastställts. Avstämningen sker enligt formeln:
(HÅP + HÅS) x AVRÄKNINGSTAL = GENERERAT BELOPP
Om det genererade beloppet överstiger det i budgetramen angivna takbeloppet har man överpresterat,
om det understiger takbeloppet har man underpresterat. För Humanistiska fakultetsnämndens
verksamhetsområde har Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap beslutat om
en total ekonomisk ram om 396 182 tkr. Fördelningen av Humanistiska fakultetsnämndens ram det
vill säga summan av takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, lärarutbildningen
samt de särskilda åtagandena framgår av Tabell 1. Beloppen redovisas institutionsvis och har
beräknats enligt Bilaga 1. I de fall institutioner har tilldelats anslag utifrån flera olika avräkningstal,
framgår beräkningarna av anslagsfördelningen till institutionerna av Bilaga 1.
Som tidigare år har budgetberedningen i sitt arbete utgått ifrån institutionernas skriftliga svar på
budgetberedningens frågor. Inför budgetår 2014 uppmanades fakultetens institutioner att i sina svar
uppskatta det rimliga antalet helårsstudenter per kurs och totalt för institutionens planerade
kursutbud, samt att motivera alla sina föreslagna utbildningsåtaganden, särskilt de kurser ”som inte
har en tydlig position inom ett huvudområdes progression”. Det senare har lagts till mot bakgrund av
att universitetet som helhet har uppmanats av statsmakterna att dimensionera och prioritera. Budgetberedningen har sedan granskat institutionernas motiveringar, och bedömt uppskattningarna i
förhållande till föregående års registreringar och prestationer samt antalet registrerade helårsstudenter
per 2013-09-15.
Givet det av budgetberedningen bedömda rimliga antalet helårsstudenter har antalet helårsprestationer uppskattats utifrån ämnenas prestationsgrad enligt bokslutet för 2012. För att beräkna
takbelopp har summan av helårsstudenter och helårsprestationer sedan multiplicerats med de aktuella
avräkningstalen.
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Avräkning och avräkningstal
Från och med 2010 sker avräkning institutionsvis mot uppnådda prestationer inom ordinarie anslag
respektive anslag till lärarprogrammen, det vill säga endast om en institution sammantaget underpresterar kommer återbetalning att behöva ske. Motsvarande gäller överprestation, det vill säga
endast om institutionen som helhet överpresterar utgår ersättning för överprestation.
De för 2014 fastställda avräkningstalen framgår av Bilaga 2.
Regeringen har inte inför budgetår 2014 genomfört några stora förändringar av ersättningsbeloppen
för studieprestationer utan endast uppräknat beloppen med 1,92 procent. Mot bakgrund av att
ersättningsbeloppen från statens sida ökade väsentlig inför år 2013 höjde Humanistiska fakultetsnämnden de interna avräkningstalen. Inför 2014 görs inga justeringar av avräkningstalen, och
beloppen från 2013 behålls.
Humanistiska fakultetsnämndens principer för avräkningstal budgetår 2014 bygger, som tidigare år,
på procentuella förhållanden till statens ersättning för studieprestationer. Institutioner erhåller ett
avräkningstal i procent av medelvärdet för statens ersättning för studieprestationer i förhållande till
ämnets storlek, krav på lärarresurs eller annan resurskrävande utbildning. Avräkningstalen beräknas
på detta sätt och avrundas.
•

•

•

•

•

•
•

Den första kategorin utgörs av flertalet institutioner inom det historisk-filosofiska området.
Avräkningstalet för den kategorin uppgår till omkring 90 procent av medelvärdet för statens
ersättning för studieprestationer, vilket motsvarar 22 tkr.
Den andra kategorin representeras av språk med stor undervisningsvolym inom ämnena.
Avräkningstalet uppgår till omkring 95 procent av medelvärdet för statens ersättning för
studieprestationer, vilket motsvarar 23 tkr.
Nästa kategori innehåller medelstora språk samt utbildningar inom det historisk-filosofiska
området som är särskilt resurskrävande. De erhåller omkring 100 procent av medelvärdet
för statens ersättning för studieprestationer, vilket motsvarar 24 tkr. Kurser inom små språk
och det historisk-filosofiska området som är extra resurskrävande erhåller omkring 130
procent av medelvärdet för statens ersättning för studieprestationer, vilket motsvarar 31 tkr.
Kurser i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för
mediestudier, samt kurser med praktisk- estetiska inslag i grundlärarutbildningarna, tillhör
utbildningsområdet övrigt och erhåller 33 tkr, vilket motsvarar omkring 90 procent av
medelvärdet för statens ersättning för studieprestationer inom detta utbildningsområde. Till
samma kategori räknas vid avräkningen liksom tidigare kurserna inom området lingvistik
(exklusive kurser i fonetik och kurser inom programmet ”Teckenspråk och tolkning”).
Kurser som klassats inom det naturvetenskapliga området har avräkningstalet 41 tkr. Det
innebär ett avräkningstal motsvarande omkring 90 procent i förhållande till medelvärdet av
statens ersättning för kurser inom det naturvetenskapliga området.
Avräkning för kurser inom utbildningsområdet undervisning avräknas med omkring 90
procent av medelvärdet för statens ersättningsbelopp, vilket motsvarar 31 tkr.
Kurser inom utbildningsområdet VFU erhåller omkring 100 procent av medelvärdet av
statens ersättning för studieprestationer inom området, vilket motsvarar 43 tkr.

I fem fall, nämligen för den internationella curatorutbildningen, baltiska språk, tvåspråkighet,
svenska som andraspråk för döva och klassiska språk har inte några avräkningstal fastställts eftersom
åtagandena är så små. I dessa fall tilldelas endast ett fast takbelopp, och ingen avräkning kommer att
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ske. Den internationella curatorutbildningen får därmed ytterligare ett år resurs för årlig antagning.

Över- och underprestation av takbeloppet
De enheter som överpresterar ska ersättas i efterhand – det vill säga kring årsskiftet 2014/2015.
Fakultetsnämnden kommer vid slutet av året att fastställa nivån på denna ersättning. Medel kommer
vid samma tidpunkt dras in från underpresterande enheter för att ersätta överpresterande enheter
och/eller för återbetalning till universitetet och staten. Beräkningen av över- och underprestation går
till på följande sätt (jmf Bilaga 1)

1
2

3
4

5

Det fulla värdet av prestationen (hås+håp) enligt fakultetens avräkningstal beräknas radvis
(antalet hås + antalet håp multipliceras med avräkningstalet).
Från det fulla värdet dras (radvis) det i budgeten fastställda takbeloppet. På detta sätt
erhålls det fulla värdet av (den radvisa) över- eller underprestationen enligt fakultetens
avräkningstal.
De erhållna värdena summeras per institution.
Om den totala summan av det fulla värdet av institutionens prestationer enligt ovan
understiger institutionens takbelopp (d.v.s. om summan är negativ) uppvisar institutionen
totalt en underprestation och skall alltså återbetala hela eller en del av värdet av
underprestationen.
Om den totala summan av det fulla värdet av institutionens prestationer överstiger
institutionens takbelopp (d.v.s. om summan är positiv) uppvisar institutionen totalt en
överprestation och skall alltså erhålla ersättning för överprestationen i enlighet med
fakultetsnämndens beslut, utan angivelse av hur ersättningen skall fördelas internt inom
institutionen.

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 157 är en viktig del av lärarutbildningen, där praktik och teori knyts
samman. Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska tillsammans med den universitets‐
förlagda delen skapa en helhet. Oavsett vilken lärarexamen studierna syftar till så ingår verksamhets‐
förlagd utbildning. VFU är av central betydelse för att studenten ska ges möjlighet att utveckla kun‐
skaper och kompetenser som avser hela lärarrollen. VFU genomförs i samarbete med kommunerna.

Organisation
Cirka 1000 skolor i 26 kommuner tar årligen emot ungefär 5500 lärarstudenter från Stockholms
universitet under deras VFU. Samarbetet mellan universitetet och kommunerna/stadsdelarna har en
särskild organisation, är reglerat genom avtal och involverar många olika funktioner både vid univer‐
sitetet, i kommunerna/stadsdelarna och i förskolorna, skolorna och fritidshemmen. Det högsta ansvaret
för lärarutbildningarna, inklusive VFU, har Samordningsgruppen för lärarutbildningarna. Den består av
en ordförande som utses av rektor, de fyra dekanerna – eller den dekanen som utses – samt två
studentrepresentanter och en representant för partnerkommunerna. Samordningsgruppen ska besluta i
fakultetsövergripande lärarutbildningsfrågor och följa upp verksamheten.
157
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Institutioner som har huvudansvaret för VFU‐kurser samordnar VFU:n. De utser VFU‐ansvariga, som får
en samordnande funktion vid sin institution och fakultet inom ett visst ämnesområde. Utöver den
interna koordineringen har de regionansvar för vissa kommuner i frågor som rör samverkan med kom‐
muner och skolledare. VFU‐ansvariga har även kontakter med VFU‐sekretariatet vid Studentavdelningen
i frågor som rör exempelvis placeringar.
På institutionerna finns ämnesorienterade VFU‐kurslärare – tidigare kallade profilområdeslärare – som
bland annat har uppdraget att arbeta med de VFU‐kurser som ingår i institutionens uppdrag. Arbets‐
ledare för VFU‐kurslärarna i frågor som rör VFU är institutionens VFU‐ansvariga.
VFU‐kurslärarna arbetar både internt inom institutionen med VFU‐kurserna och andra kurser, och som
företrädare för sitt didaktiska ämnesområde, externt med skolor i regionens alla kommuner. VFU‐kurs‐
lärarna på de olika institutionerna täcker samlat upp de olika ämnesområden som kan förekomma inom
lärarutbildningarna i hela regionen.

Finansiering
De VFU‐intäkter som kommer till universitetet är som takbelopp som avräknas med VFU‐prislapp. I
regleringsbrevet är VFU‐prislappen fastställd till 43 099 kr per helårsstudent respektive 50 758 kr per
helårsprestation för år 2015. VFU‐intäkterna fördelas i de flesta fall med utgångspunkt från VFU‐
prislappen men med vissa skillnader mellan fakulteterna. En annan, temporär, intäkt är de särskilda
medel universitetet erhåller för pilotprojektet med övningsskolor.
De kostnader som finansieras genom VFU‐prislappen är: Kostnader för VFU‐ansvariga, VFU‐kurslärare,
trepartssamtal och VFU‐ersättning till kommuner. Utöver detta tillkommer administrativa‐ och OH‐
kostnader som kan vara svårare att mäta och jämföra. Därutöver kostnader som hittills har finansierats
på annat sätt än av VFU‐prislappen men ändå kan sägas ingå i VFU‐ekonomin (t.ex. VFU‐portalen och
digital portfölj).
Vid Studentavdelningen ansvarar ett VFU‐sekretariat för placeringar till samverkande kommuner och har
ansvar för VFU‐portalen. Från och med år 2011 ska alla studenter som gör VFU ha en digital portfölj. I
den digitala portföljen ges studenten möjlighet att med stöd av kurslärare formulera förväntade
studieresultat för sin egen utveckling samt dokumentera, utvärdera och reflektera över den egna
lärprocessen.


VFU‐ersättning till kommuner
Ansvar: Studentavdelningen
Finansiering: ca 17 mkr (minskas eller ökas med föregående års över‐ eller underskott.
VFU‐ersättningen till kommuner uppgår till för närvarande 540 kr per högskolepoäng VFU.
Studentavdelningen uttaxerar medel från områdesnämnderna för att betala VFU‐ersättning till
kommunerna. Specialpedagogiska institutionen betalar ut ersättning för sin VFF och fakturerar
Studentavdelningen för detta. Institutionen för pedagogik och didaktik ansvarar själv för
placering av studenter inom yrkeslärarprogrammen, men ersättningen till kommuner sköts av
VFU‐sekretariatet efter att institutionen har tillhandahållit underlag.
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VFU‐sekretariat (inkl. delar av basförvaltningen av VFU‐portalen)
Ansvar: Studentavdelningen
Finansiering: ca 3,5 mnkr inom förvaltningsbudgeten
VFU‐sekretariatet administreras på Studentavdelningen och finansieras genom anslagsmedel.
Ungefär 6 personer (4,6 heltidsekvivalenter) arbetar inom sekretariatet med VFU‐placeringar,
VFU‐ersättningar till kommuner, VFU‐information, VFU‐portalen samt medverkan och samver‐
kan i olika grupper och utskott. Inom budgeten för VFU‐sekretariatet finansieras även
basförvaltning av VFU‐portalen.



VFU‐portalen (basförvaltning och utvecklingskostnader)
Ansvar: Studentavdelningen
Finansiering: I nuläget oförbrukade medel
Syftet med VFU‐portalen är att underlätta hanteringen av VFU‐placeringar samt beräkna VFU‐
ersättning till kommuner. Utveckling av portalen görs i samarbete med och samfinansieras med
sju andra lärosäten inom Stockholms län. Utvecklingen och driften av VFU‐portalen finansieras
genom att lärosäten betalar en andel av utvecklings‐ och driftskostnaderna som motsvarar
respektive lärosätes andel av anvisade VFU‐placeringar. Utvecklingskostnaderna för Stockholms
universitets del, finansieras genom kvarvarande medel från den tidigare Lärarutbildnings‐
nämnden (LUN). Basförvaltningen finansieras genom anslagsmedel via VFU‐sekretariatet (se
ovan).



Digital VFU‐portfölj
Finansiering: Engångsmedel i styrelsens budget samt via kvarvarande LUN‐medel
Under sin utbildningstid dokumenterar studenterna sina VFU‐perioder i en digital portfölj. I port‐
följen formulerar studenten individuella mål för sin egen professionsutveckling och dokumen‐
terar, utvärderar och reflekterar över den egna lärprocessen. Ett sådant arbetssätt syftar till att
stödja studenten i att synliggöra sitt lärande och sätta det i relation till kursens förväntade
studieresultat samt att utveckla sin förmåga till självbedömning. Framtida finansieringsform är
inte beslutad.

Övningsskoleprojektet
År 2012 tilldelades Stockholms universitet 5 mkr för att inleda försöksverksamheten med särskilt
utvalda VFU‐skolor. Åren 2013 och 2014 tilldelades universitetet ytterligare 5 respektive 1,9
mnkr för övningsskoleprojektet Totalt har universitet alltså tilldelats 11,9 mnkr.
Medlen ska användas för försöksverksamhet med särskilt utvalda VFU‐skolor i syfte att höja
kvaliteten på lärar‐ och förskollärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildningsdel.
Projektet ska även bidra till att fler ämnesdidaktiska forskningsprojekt genomförs i skolan, till
skolutveckling och ökad kompetens i de särskilda VFU‐skolorna och till mer kunskap om
evidensbaserade metoder i skolan.
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Intäkter som kommer till universitetet genom avräkning av helårsstudenter och prestationer
inom utbildningsområde VFU (VFU‐prislappen).
Under år 2013 registrerades 509 helårsstudenter och 436 helårsprestationer inom utbildnings‐
området verksamhetsförlagd utbildning men dessa prestationer är både inom de gamla och
inom det nya lärarprogrammet vilket gör att VFU‐intäkterna kommer att ändras i takt med att
de gamla utbildningarna fasas ut. Den totala intäkten för år 2013 motsvarar drygt 42 mkr.
Eftersom VFU:n i det nya lärarprogrammet ligger i separata VFU‐kurser har samordningsgruppen
beslutat att den särskilda omfördelningen av resurser för VFU:n ska tas bort. De institutioner
som ansvarar för VFU:n får ersättning genom VFU‐prislappen och denna fördelning bör fortsätta
att gälla.
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Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Följande kapitel är sammanställt av Anna‐Carin Ramsten med information från
Sara Brännström, samverkanskoordinator, Göran Adelsköld, miljöanalyssekreterare
samt Daniel Gillberg, bitr. universitetsdirektör vid SLU.

Lite fakta om år 2013








Årsomslutningen vid SLU är cirka 3 miljarder158
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till cirka 450 miljoner159
Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till cirka 1 miljard160
Antal helårsstudenter, läsår 3810 personer161
Av 2668 anställda är 238 professorer och 122 lektorer162
Antal forskande/undervisande personal (helårspersoner) 1367163
Antal disputerade av forskande/undervisande personal (helårspersoner) 826164

Lärosätets organisation
SLU bildades år 1977 genom en sammanslagning av Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinär‐
högskolan. SLU har en särskild sektorsroll som omfattar de areella näringarna med verksamhet runt om i
hela Sverige. Den regionala förankringen är stark på de orter där lärosätet verkar. SLU bedriver verksam‐
het i fyra fakulteter:





Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds‐ och växtproduktionsvetenskap (LTV‐faK)
(med bas i Alnarp)
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ‐fak) (med bas i Uppsala)
Fakulteten för skogsvetenskap (S‐fak) (med bas i Umeå)
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH‐fak) (med bas i Uppsala)

Till detta kommer också universitetets 37 institutioner samt 19 centrumbildningar.

158

Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 120.
Sveriges Lantbruksuniversitet Årsredovisning 2013, s. 14.
160 Sveriges Landbruksuniversitet Årsredovisning 2013, s. 33.
161
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 120.
162
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 140.
163
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 119.
164
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 119.
159
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SLU får sina anslagsmedel från Landsbygdsdepartementet, övriga lärosäten är finansierade via Utbild‐
ningsdepartementet. För närvarande erhåller lärosätena anslagen uppdelade på grundutbildning och
forskning, dessa får inte sammanblandas. Universitetets högsta organ är universitetsstyrelsen. Den be‐
slutar bland annat om fördelningen av resurser inom lärosätet. Vid SLU har det under de senaste åren
skett en samordning av resursfördelningsprinciperna. SLU styrelse beslutar årligen om riktlinjer för
anslagsfördelningen till respektive fakultetsnämnd. Dessa omfattar även principer för respektive fakul‐
tetsnämnd i deras relation till institutionerna vad gäller anslagsfördelning.165
Särskilda åtaganden.166 Inom ramen för särskilda åtaganden finns befintliga satsningar bland annat
excellensbidrag till forskare, strategiska satsningar på forskarskolor och framtidsplattformar samt ett
strategiskt forskningsområde. Inför år 2014 satsas bland annat stimulansmedel på verksamheten vid de
nya fakultetsgemensamma institutionerna samt fakultetsgemensamma ämnesområden. Det senare för
att samordna resurser och öka samarbetet inom SLU.

165

Korrespondens med Daniel Gillberg, SLU.
SLU Anslagsfördelning och uppdrag för 2014, s. 14f. Daterad 2013-11-06 samt Anslagsfördelning och uppdrag för 2015. Daterad
2014-11-06.
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Organisering av samverkansaktiviteter
SLU beskiver sin samverkansorganisation på följande sätt:

Samverkansorganisation167
Vicerektor samverkan har av Rektor delegerats det övergripande ansvaret för SLU:s samverkan med
omgivande samhälle, nationellt och internationellt, omfattande såväl akademi och industri, som myndigheter och medborgare. Till sin hjälp har denne en samverkanskoordinator (disputerad) för det löpande
operativa arbetet. Tillsammans med fakulteternas fyra prodekaner/vicedekaner med samverkansansvar
bildar de SLU:s Råd för Nationell och Internationell Samverkan, till vilket en representant för Foma-rådet
adjungeras. Den senare ansvarar för att säkerställa kontakterna med miljöanalysprogrammens Fomakoordinatorer, vilka har viktiga roller i omvärldskontakterna, i synnerhet inom myndighetssamverkan.
De fyra fakulteterna har samtliga bildat samverkansnämnder (motsvarande) för att vidareutveckla samverkansarbetet på fakultetsnivå. Alla SLU:s forskare skall i lämplig omfattning samverka med omgivande
samhälle. Ett särskilt ansvar vilar dock på de 20-talet innehavare av de internfinansierad samverkansanställningar som nu inrättas vid SLU. Detta sker inom ramen för SLU:s så kallade institutsuppgifter.
Grants Office/externfinansiering är en del av ledningskansliet. GO har till uppgift att hjälpa SLUs
forskare och administratörer att söka externa bidrag. Fokus ligger på finansiering från olika EU‐organi‐
sationer. Verksamheten sker genom konsultativt och administrativ stöd till forskare och lärare samt
övriga vid universitetet.168 SLU Alumn samt donationer och fundraising är också enheter som ingår i
ledningskansliet.
Ansvaret för innovationsstödet ligger under SLU Holding169 och drivs enligt bolagsordning, ägardirektiv
och uppdragsavtal med universitet. SLU Holding har representanter med i SLU‐övergripande råd och
organ, som arbetar med samverkan för att koppla ihop samverkan och innovation trots att de
organisatoriskt är skilda. Innovationskontoret170 ingår i SLU Holding, som därmed får extra stöd för att
främja att innovationer utvecklas från hela universitetet. Det övergripande målet är att fler forsknings‐
resultat ska komma till samhällsnytta. Att innovationskontoret är placerat inom SLU Holding innebär att
SLU bygger vidare på den verksamhet som finns idag. Innovationskontoret arbetar med att:






Främja innovationsverksamhet vid universitetet
Bygga upp grundkompetens inom affärsutveckling
Bygga upp grundkompetens inom projekthantering
Assistera forskningsmiljöer
Skapa länkar och nätverk till aktörer inom näringslivet.

167

SLU Styrdokument – Samverkan och Samverkansanställningar vid SLU. Daterad 2010-11-17.
https://internt.slu.se/sv/utbildning-forskning-foma/externfinansiering/kontakt-och-stod/grants-office/tjanster/ Daterad 2014-12-01.
169
SLU Årsredovisning 2013, s. 50.
170
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/sluholding/innovationskontor/ Daterad 2014-12-01.
168
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Innovationskontorets två viktigaste områden är:




Kvalificerade projektledare som förstår vetenskap och teknologi samt har erfarenhet från
affärsutveckling. Projektledarna stödjer utvecklandet av nya idéer så att de blir intressanta
för företag och/eller entreprenörer att överta.
Såddkapital. För att kunna skydda idén (oftast via patent) och ta vidare steg i kommer‐
sialiseringsprocessen, med medel från Idébanken, och på så sätt bidra ekonomiskt till
projektutveckling.

Fördelning av anslaget för grundutbildning
Under år 2013 har utbildningens styrning varit en del av projektet Framtidens SLU.
De nya förutsättningarna för GU på SLU är: 171
•
•
•
•

Regeringens indirekt angivna tak för hur stort anslag som SLU får använda för GU-verksamhet
har nåtts,
Medelstilldelning, resultat och ackumulerat kapital för respektive redovisningsområde har
separerats, sedan 2011 kan inte underskott i en verksamhet täckas av överskott i en annan,
GU visar negativa ekonomiska resultat samt
Andra lärosäten ger i ökad omfattning utbildningsprogram med likartad inriktning som SLU
länge varit ensamt om att ge.

SLU styrelse beslutade år 2014 om förändrade kriterier för resursfördelning till utbildning på grund‐ och
avancerad nivå.172 Förändringarna av utbildningsstyrningen omfattar en ny utbildningsorganisation samt
en ny modell för fördelning av medel för GU. 173 Dessa principer skall:







Vara enkla och transparenta
Vara SLU‐gemensamma
Ge långsiktiga planeringsramar
Ge incitament till att utveckla nya undervisningsformer
Ge incitament till att en kurs ska ges på flera program
Ge rimliga förutsättningar för genomförande av program med få studenter.

Samtidigt beslutades det om övergripande principer för resursfördelning från SLU styrelse till fakultets‐
nämnderna. Orsaken till dessa förändringar är en förändrad styrning av utbildningarna som omfattar en
ny utbildningsorganisation samt en ny modell för fördelning av GU‐anslag från och med år 2015.174
Resursfördelningen från lärosätesledning till fakultet sker fortsättningsvis på följande sätt:

171

SLU Principer för fördelning av medel till utbildning på grund- och avancerad nivå från och med år 2015. Daterad 2014-02-19.
SLU Anslagsfördelning och uppdrag för 2015. Daterad 2014-11-06.
173
SLU Principer för fördelning av medel till utbildning på grund- och avancerad nivå från och med år 2015. Daterad 2014-02-19.
174
SLU Anslagsfördelning och uppdrag för 2015. Daterad 2014-11-06.
172
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Bilaga 1: Anslagsfördelning och uppdrag för år 2015 175
1.2 Nya principer inom utbildning på grund- och avancerad nivå
Styrelsen fastställde i samma beslut följande övergripande principer för resursfördelning till utbildning
på grund- och avancerad nivå vid SLU avseende fördelningen från styrelsen till fakultetsnämnderna:
•

Resurser för grundutbildningen fördelas med program och programgrupper som
planeringsbas.
•
Alla program och programgrupper sorteras till ett fåtal ersättningskategorier.
•
Resursfördelning till program och programgupper sker genom uppdrag, utan avräkning.
2.1 Anslagsfördelningsprinciper
Principerna för att fördela statsanslaget inom grundutbildningen förändras inför år 2015. Resursfördelningen från styrelse till fakultet, görs uppdelat per programgrupp och utan avräkning, men fortfarande
baserat på ersättningsnivåer för olika utbildningsområden och på studentvolym. Eftersom avräkningen
avskaffas, blir det mer avgörande än tidigare hur stora utbildningsuppdrag som delas ut.
Beräkningen av resursfördelning för varje utbildningsprogram och för studenter utan programkoppling
baseras på följande faktorer:
•
•
•

Den faktiska andelen (av hst2) inom respektive utbildningsområde (baserat på data från 2013)
Uppdrag (tilldelat antal hst för 2015)
Uppnått antal hpr3 för 2013 (det senast avslutade året)

För varje utbildning beräknas tilldelningen som ersättning per utbildningsområde multiplicerat med den
aktuella utbildningens andel inom respektive utbildningsområde multiplicerat med studentvolymen.
Studentvolymen beräknas här som ett genomsnitt av antal hst (uppdrag) för år 2015 och uppnått antal
hpr för år 2013. Antalet hst fångar den planerade/tilldelade volymen, medan antalet hpr anger den tidigare uppnådda och genomförda volymen. Detta förfarande reducerar osäkerheten i prognosvärden liksom svängningar mellan åren.
Ingen avräkning sker vid årets slut. Om den faktiska produktionen av hst avviker från uppdraget kan
det istället komma att påverka fördelningen för efterkommande år.
Kvalitetsbaserad resurstilldelning. Rektor beslutade om följande principer för fördelning av medel från
och med år 2014 och framåt:




175
176

Den programnämnd som är huvudansvarig för den utbildning som fått omdömet ”mycket hög
kvalitet”, föreslår hur de kvalitetsbaserade medlen skall användas
I denna planering ska minst 50 procent av de tillförda resurserna gå till den utbildning som
erhållit de goda resultaten
Berörd fakultetsnämnd beslutar om resursfördelning med utgångspunkt i det förslag som
programnämnden lämnat. 176

SLU Anslagsfördelning och uppdrag för 2015. Daterad 2014-11-06.
SLU Principer för kvalitetsbaserad resursfördelning vid SLU. Daterad 2014-02-19.
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Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning
Anslagen som fördelas till fakultetsnämnderna bygger på årliga verksamhets‐ och utbildningsplaner som
ska ligga i linje med SLUs strategi 2013–2016. Syfte är att ge verksamheten incitament att öka sina
prestationer och styra i riktning mot SLUs mål. Anslaget fördelas till fakultetsnämnderna enligt en
modell baserad på tre komponenter:177






Basanslag. Den största delen (53 procent) av forskningsanslaget fördelas till fakultetsnämnderna
som basanslag. Basanslaget utgör basfinansiering av fakulteternas ämnesområden som ska vara
stabilt och rimligt förutsägbart över åren och utgöra grunden för att nå de mål som satts upp
inom forskning och forskarutbildning. Fördelningen av basanslaget görs med bibehållen propor‐
tionalitet mellan fakulteterna.
Prestation. 15 procent av anslagen fördelas i tre lika stora delar efter följande prestationsmått:
o Vetenskaplig publicering 2010–2013
o Externa medel (forskningsbidrags‐ och forskningsuppdragsintäkter) 2010–2013
o Uppdrag inom forskarutbilningen 2015, fördelas till fakulteterna i samma omfattning
som för år 2014 med justering gjord för de fakultetsgemensamma institutionerna.
Särskilda satsningar omfattar 32 procent. Särskilda satsningar utgörs av riktade och i normal‐
fallet tidsbegränsade satsningar till en viss verksamhet.

Fakultetsnivå, fortsatt fördelning av medel till institutioner
Resursfördelning från fakultet till institution görs från och med år 2015 enligt SLU‐gemensamma prin‐
ciper. Anslagen från fakulteten till institution styrs av anvisningar från styrelsen och omfattar både
utbildning och forskning.178

7. Anvisningar för fördelning av statsanslag inom utbildning på grund- och avancerad nivå
från fakultet till institution179
7.1 Fördelningsprinciper
För 2015 ska fakultetsnämnderna (FN) fördela anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå till
institutionerna enligt den planering som respektive programnämnd (PN) genomför inom angiven
anslagsram och enligt dessa anvisningar.
Införandet av en ny fördelningsmodell ska ske på ett sådant sätt att drastiska förändringar i resurstilldelningen på institutionsnivå undviks. Därför får följande omställningsåtgärder tillämpas för 2015:
•
•

PN tillåts att göra viss omfördelning mellan programgrupper inom respektive PN:s anslagsram,
omfattningen ska redovisas till utbildningsnämnden (UN),
FN ska begränsa eventuell minskning i kursersättning till enskilda institutioner till maximalt
-5 % i förhållande till den kursersättning som gavs 2014 för motsvarande kursutbud,
omfattningen av omställningsåtgärder ska redovisas i beslutet om anslagsfördelning.

Vissa fakultetsnämnder anvisas årligen riktade anslag via SLU:s regleringsbrev. Dessa medel ska särredovisas i fakultetsnämndernas beslut om resurstilldelning och tilldelas den verksamhet som anslaget avser.
177

SLU Anslagsfördelning och uppdrag för 2015. Daterad 2014-11-06, bilaga 1.
SLU Anslagsfördelning och uppdrag för 2015. Daterad 2014-11-06, bilaga 1.
179
SLU Anslagsfördelning och uppdrag för 2015. Daterad 2014-11-06.
178
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7.1.1 Ersättning till viss infrastruktur m.m.
Finansiering av vissa specifika resurser får ske med anslagsavlyft på fakultetsnivå. Det gäller företrädesvis infrastruktur som utnyttjas av flera utbildningsprogram/studentgrupper, men inte av alla SLU:s
studenter, samt programstudierektorer. I vissa fall fördelas finansieringsansvaret på två eller flera FN. Del
av finansieringen av specialutformade undervisningslokaler sker även med avgifter (hyror) från de
verksamheter som utnyttjar resurserna, på motsvarande sätt som för vanliga undervisningslokaler.
7.1.2 Ersättning till kurser
Det åligger PN att föreslå ersättningsnivåer för utbildningarna inom respektive ansvarsområde. En
gemensam fördelningsmodell ska användas för att beräkna en schablonmässig ersättning per kurs som PN
har beslutat om kurstillfälle för. Modellen är uppbyggd så att rimliga resurser ges till följande huvudkomponenter i kursens genomförande:
•
•

Baserssättning för kursledning, baseras på schablonmässig lärarlön och högskolepoäng.
Ersättning för undervisningen, baseras på schablonmässig lärarlön, högskolepoäng, antal
studenter samt typ av undervisning:
•
•

Basersättning för föreläsningar,
Extra ersättning för undervisning beroende på pedagogisk modell, som schablonmässigt
beskrivs med ett begränsat antal kategorier för olika andel övningstid samt olika gruppstorlek.

•
•

Ersättning för examination baseras på schablonmässig lärarlön och antal studenter.
Lokalkostnader och relevanta OH beaktas också.

Begreppet övningar används här i vid mening och avser olika former av undervisning med hög grad av
student-lärar-interaktivitet. Förberedelser och efterarbete beaktas, för såväl föreläsningar som övningar.
PN påverkar medelstilldelningen genom att föreslå en mer eller mindre resursintensiv kategorisering av
respektive kurs med avseende på mängden övningar och gruppstorlek. Den specifika kurskategoriseringen
blir därmed ett uttryck för PN:s ambitionsnivå för respektive kurs inom given resursram. Många kurser
genomförs med en stor variation i undervisningsmetoder och flera olika typer av undervisning och gruppstorlekar förekommer inom en och samma kurs. Modellen kan därför, med sina relativt få kategorier,
endast ge en schablonmässigt beräknad ersättning som i grova drag tar hänsyn till olika typer av
undervisning och antalet studenter. UN bestämmer vilka kurs-kategorier som ska finnas och ersättningsnivåerna för dessa. Dessutom ska ett belopp fördelas per hst till kursansvarig institution som motsvarar
kostnader för gemensamma utbildningsadministrativa kostnader och bibliotekskostnader, som tidigare
finansierades via anslagsavlyft, men som från och med år 2015 betalas av institutionerna (se avsnitt 5).
7.1.3 Undantag och särskilda ändamål
Tillsvidare tillämpas den resursfördelning som för närvarande används inom respektive fakultet för
självständiga arbeten (examensarbeten). Möjligheten att delfinansiera självständiga arbeten på avancerad
nivå med medel från redovisningsområdet forskning och forskarutbildning kvarstår. Ersättning till
praktikkurser och projektbaserade fördjupningsarbeten beräknas tillsvidare baserat på antal helårsstudenter.
Därutöver medges PN fördela resurser för särskilda ändamål. Det kan gälla genomförandet av särskilt
resurskrävande undervisning, som inte ryms inom den gemensamma modellen. Sådana extratillägg ska
motiveras och redovisas tydligt. Det kan även gälla särskilda, tidsbegränsade satsningar i form av
strategisk och pedagogisk utveckling i samband med bl.a. införande eller avveckling av viss utbildning.
Kontinuerlig utveckling inom enskilda kurser måste dock rymmas inom den ordinarie kursersättningen.
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7.1.4 Institutionsnivån
Institutionen bestämmer hur medlen ska användas inom sin verksamhet inom den ram som tilldelat anslag
och kursplaner anger. Det innebär att det är möjligt för prefekten att göra omfördelning såväl mellan som
inom enskilda kurser. Ytterst är det kursledaren som utformar schemat och därmed bestämmer avvägningen mellan olika undervisningsformer, gruppstorlekar etc. Från och med år 2015 samlas kostnader,
intäkter och prestationer hos den kursansvariga institutionen. Kostnaden för personal från andra institutioner, som medverkar i kursens genomförande, ska internfaktureras den kursansvariga institutionen.

6. Anvisningar för fördelning av statsanslag inom forskning och forskarutbildning
från fakultet till institution180
6.1 Fördelningsprinciper
Fördelning av statsanslag för forskning och forskarutbildning från fakultetsnämnd till institution ska göras
i tre delar:
•
•
•

Basanslag
Prestation
Tidsbegränsade satsningar

Fakultetsnämnderna anvisas årligen riktade anslag via SLU:s regleringsbrev. Dessa medel ingår inte i
delarna ovan, utan ska särredovisas i fakultetsnämndernas beslut om resursfördelning och tilldelas den
verksamhet som anslaget avser. Fakulteterna medges därutöver att göra fakultetsgemensamma avsättningar för större anläggningar, så kallade core facilities.
Fakultetsnämndens årliga beslutsdokument rörande resursfördelningen ska följa strukturen:
•
•
•
•
•

Uppdrag i regleringsbrevet
Fakultetsgemensamma avsättningar
Basanslag
Prestation
Tidsbegränsade satsningar

Dessa principer infördes inför 2014. I de fall principerna leder till stora förändringar av institutionernas
anslagsnivåer, får fakulteterna ha interna övergångsbestämmelser om att ökningar och minskningar slås ut
över en tvåårsperiod. Eventuella övergångsbestämmelser ska framgå av fakultetsnämndens anslagsfördelningsbeslut.
6.1.1 Basanslag
Statsanslaget ska till största delen fördelas till institutionerna som basanslag. Det ska garantera en
långsiktigt stabil och förutsägbar finansiering av institutionens verksamhet. Basanslaget ska fördelas efter
ämnesområde. Ett ämnesområde är ett av fakulteten definierat forskningsfält som är av relevans för
universitetets ansvarsområden enligt SLU:s förordning och som institutionen ges i uppdrag att utveckla
och upprätthålla. Ett ämnesområde kan också definieras utifrån den verksamhet som är nödvändig för att
SLU ska kunna upprätthålla bredd och kvalitet i grundutbildningen. I ämnesområdesindelningen ska
institutsuppgifter ingå.
Statsanslagen får variera i storlek mellan olika ämnesområden. Anslaget är ett uppdrag uttryckt i kronor
som relativt fritt disponeras av institutionen. Angivet anslag per ämnesområde är ett minsta belopp som
prefekten ska tilldela ämnesområdet. Prefekten kan fördela mer anslag till ett ämnesområde t.ex. genom
att använda den prestationsbaserade tilldelningen.

180

SLU Anslagsfördelning och uppdrag för 2015. Daterad 2014-11-06.
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Rekryterade professorers lönekostnader (inklusive påslag) ska finansieras med statsanslag. Vid beräkningen av statsanslaget till ett ämnesområde ska detta beaktas.
Förändringar i anslagets storlek får göras när uppdraget till en institution förändras. Det innebär att fakulteten inte ska minska anslaget till en institution som under en period har en vakant tjänst, eftersom detta
inte förändrar uppdraget. Däremot ska anslaget till institutionen förändras vid inrättande eller avveckling
av ett ämnesområde, eller vid en mer långsiktigt omprioritering av ett ämnesområde.
Inrättande och avveckling av ett ämnesområde beslutas av fakultetsnämnden efter samråd med institutionen. Beslutet ska föregås av ett godkännande av rektor. Aktuella ämnesområden listas i fakultetens
årliga beslut om anslagsfördelning.

6.1.2 Prestation
15 procent av anslagsramen ska fördelas till institutionerna efter prestation. Fördelningen ska göras efter
samma principer som universitetet använder för att fördela prestationsrelaterade anslag till fakulteterna.
Fördelningen bygger på vetenskaplig publicering (5 %), bidrags- och uppdragsintäkter (5 %) samt uppdrag inom forskarutbildning (5 %). Basanslaget och prestationsanslaget utgör tillsammans ett ramanslag.
Ramanslaget fördelas av prefekten internt inom institutionen utifrån de uppdrag som fakultetsnämnden
fastslagit.
6.1.3 Tidsbegränsade satsningar
Styrelsen och rektor gör tidsbegränsade satsningar som fakultetsnämnderna har att beakta i för-delningen
av statsanslag till institutionerna. Även fakultetsnämnderna medges rätt att i mindre omfattning göra
tidsbegränsade satsningar.

Samverkanslektorer
Styrelsen för Sveriges Lantbruksuniversitet beslutade år 2009 att inrätta en ny anställningsform, sam‐
verkanslektorer vid lärosätet. Syftet med dessa anställningar är att tydligare lyfta upp samverkans‐
uppgiften och då det särskilt handlar om att utveckla samverkansprocesser som är väl integrerade i
institutionens/ämnesområdets undervisning och forskning.181

Samverkansanställningar182
De nya samverkansanställningarna vid SLU utgör en för Sverige unik satsning. Anställningarna inrättas
som universitetslektorat med samverkansuppgifter. Detta innebär att vetenskaplig skicklighet utgör grunden, att pedagogisk skicklighet är en nödvändighet och att skicklighet inom samverkan utgör en absolut
förutsättning för att komma ifråga för tjänsten. Det senare förutsätter mycket god dialogkompetens och ett
stort omvärldsintresse. Innehavare av samverkanslektorat måste också ha god kännedom om angränsande
forskningsområden för att kunna fungera som ”ingång” till andra delar av SLU:s verksamhet för en bredare grupp intressenter. Personerna skall även kunna agera som goda ambassadörer för hela SLU i olika
externa sammanhang. Detta förutsätter kunskap och intresse för SLU:s breda verksamhet inom de
biologiska naturresurserna.

181
182

SLU Styrdokument – Samverkan och Samverkansanställningar vid SLU. Daterad 2010-11-17.
SLU Styrdokument – Samverkan och Samverkansanställningar vid SLU. Daterad 2010-11-17.
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Finansiering
Tjänsterna finansieras till 50 procent av anslaget (motsv. 10 mkr för år 2015) resterande del finansieras
av fakulteten eller institutionen men det kan också röra sig om externa projektmedel. För att få en
sammanhållen arbetssituation är undervisningen begränsad till maximalt 20 procent. De två första åren
fick varje lektorat en driftbudget om 50 tkr per år. Syftet med dessa driftmedel är att finansiera
samverkansinitiativ. Inledningsvis fick fakulteterna i uppdrag att föreslå anställningarnas ämnesinrikt‐
ningar, vilket grundades på en genomgång av institutionernas pågående samverkansaktiviteter.
Inriktningarna har sedan efter samordning godkänts av universitetsledningen.183 Den första utlysningen
av 18 samverkanslektorat ägde rum i slutet av år 2011. De olika lektoraten fick mellan 3 och 26 ansök‐
ningar av både interna men också externa personer. Respektive fakultetsnämnd fattar beslut om lämplig
institutionsplacering, fakulteternas lärarförslagsnämnder bedömer de sökande och berörda prefekter
fattar slutgiltigt beslut om innehavare. Nedan följer en beskrivning av anställningsförfarande, behörighet
samt bedömningsgrunder.

Anställningsförfarande184
Anställningsordningen för SLU av den 17 december 2009 reglerar förfarandet vid anställning som lektor,
bl.a. anges att vid anställning av lektorer skall yttrande inhämtas från två sakkunniga. Vid bedömning av
sökande till samverkanslektorat skall yttrande inhämtas från två vetenskapligt ämnessakkunniga med god
kännedom om samverkansområdet.
I anställningsordningen står dessutom att:
Vid anställning av professorer och lektorer ska vikt fästas vid förmågan att samverka med det omgivande
samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Vägledande för bedömningen ska vara
•
•
•

att sökanden medverkat i att sprida kännedom om högskolans verksamhet och om kunskap
som vunnits vid högskolan,
att sökanden underlättat nyttiggörandet av sådan kunskap, samt
att sökanden på annat sätt främjat högskolans dialoger, kontakter och samverkan med
samhällslivet i övrigt.

Denna del kommer naturligt att tillmätas en mycket större vikt vid bedömning av sökande till de särskilda
samverkanslektoraten (se riktlinjer för bedömning nedan).

Behörighet för universitetslektorat med arbetsuppgifter inom samverkan har den som
1 Avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan

2
3
4
5

yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de
arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen,
Genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper,
Visat pedagogisk skicklighet,
Visat skicklighet i samverkan samt
Visat god förmåga att skriftligen och muntligen kommunicera på svenska och engelska

183

SLU Framtida utmaningar SLUs strategi 2013-2016, s, 49. http://www.slu.se/sv/samverkan-och-innovation/kontaktaoss/samverkanslektorer/ Daterad 2014-12-01.
184
SLU Styrdokument – Samverkan och Samverkansanställningar vid SLU. Daterad 2010-11-17.
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Den som inte har sådan behörighet som sägs i punkt 2 ovan skall ändå anses behörig om anställningens
ämnesinnehåll föranleder det eller det annars finns särskilda skäl.
Arbetsuppgifterna innebär omfattande kontakter med både svenska intressenter och det internationella
vetenskapssamhället. Goda kunskaper i både svenska och engelska utgör därför ett ytterligare behörighetskrav.
Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av skickligheten i samverkan och pedagogisk skicklighet som av
den vetenskapliga skickligheten.

Bedömningsgrunder för Universitetslektorat med arbetsuppgifter inom samverkan
Vid urval bland behöriga sökande kommer mycket stor vikt att fästas vid skicklighet i samverkansuppgiften och vetenskaplig skicklighet.
Stor vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet.
Därutöver kommer vikt att fästas vid administrativ skicklighet av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, samt vid skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter
inom området X(X) (normala rutiner).
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisningsmeriter inom området X(Y) (normala rutiner).
Vid bedömning av skicklighet i samverkan kommer vikt att läggas vid dokumenterade meriter från
följande tre samverkansområden, i första hand avseende samverkan av särskild vikt för området X(Z):
Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt, t.ex. förtrogenhet med respektive sektor, utveckling av
beslutsstöd för näring och myndigheter, expertroll för myndigheter, beviljade bidragsmedel av samverkanskaraktär, aktivt deltagande i partsammansatta/-drivna FoU-projekt, fort- och vidareutbildning för
sektor, innovations/kommersialiseringsarbete
Samverkan för bättre utbildning, t.ex. produktion av undervisningsmaterial baserat på forskning och
sektorskunskap, arrangerade/ deltagande i avnämarfora, främjande av studenters omvärldskontakt
Samverkan för demokratiutveckling, t.ex. populärvetenskaplig produktion, deltagande som expert i media,
arrangerat publika evenemang inom området

Erfarenheter
Majoriteten av samverkanslektorerna påbörjade sina anställningar under år 2012. Ett internt nätverk för
samverkanslektorerna har byggts upp där man träffas två gånger per år. Nätverket drivs av vicerektor
för samverkan samt samverkanskoordinatorn. Erfarenheterna av samverkanslektorerna185 visar bland
annat att man måste ha en egen stark forskning men också personliga egenskaper för att vara fram‐
gångsrik i arbetet. Samverkanslektorerna har blivit väldigt populära på institutionerna näst in till så att
de har svårt att värja sig för allt arbete. I vissa fall har det blivit så att samverkanslektorn får ta all
institutionens samverkansarbete. En erfarenhet som lyfts fram är behovet av skriftliga och tydliga
instruktioner där det framgår vad som förväntas av lektorerna. Inför år 2015 har SLU erhållit VINNOVA
medel186 för att utveckla arbetsformerna för samverkanslektorerna.

185
186

SLU sammanställning genomförd av Sara Brännström.
SLU Projektplan för VINNOVA projekt samverkanslektor – unik karriärväg.
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Fortlöpande miljöanalys (Foma)
SLU har sedan år 1997 regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Utgångspunkt för verk‐
samheten är samhällets behov av beslutsunderlag så som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål,
internationella åtaganden och den övergripande målsättningen om hållbar utveckling.187 Genom upp‐
draget ska SLU bidra med kunskap för en hållbar användning av naturresurserna.

Styrelsens verksamhetsidé, vision, samt övergripande mål188
Utgångspunkten för miljöanalysarbetet är den vision, den verksamhetsidé och de övergripande mål som
fastställts av SLU:s styrelse under hösten 2009.
Verksamhetsidé
”SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara
nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det
omgivande samhället.”
Vision
”SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper”
SLU:s gemensamma mål är att:
•
verksamheten är av högsta internationella klass och kännetecknas av en stark koppling mellan
utbildning och forskning,
•
forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bedrivs i samverkan med utvalda lärosäten,
sektorerna och samhället i övrigt,
•
forskningens resultat är kända och nyttjas i samhället,
•
ha en stark internationell dimension, bl.a. genom strategisk samverkan med utländska
universitet och forskningsinstitut,
•
vi stärker Sveriges ställning som kunskapsnation och bidrar till utveckling av global förvaltning
och hållbart nyttjande av naturresurser,
•
studenter och personal har en arbetsmiljö och arbetsförutsättningar som tillhör de mest
attraktiva,
•
organisationen är väl fungerande med ett tydligt ledarskap och en effektiv resursanvändning,
•
jämställdhets‐ och mångfaldsperspektivet har en stark ställning i hela verksamheten,
•
personal och studenter är våra bästa ambassadörer.
Övergripande mål för fortlöpande miljöanalys är att
•
det finns en stark koppling mellan fortlöpande miljöanalys och övriga verksamhetsgrenar inom
SLU
•
verksamheten är ledande i Europa och bidrar aktivt till internationell utveckling av vetenskapligt
grundad miljöanalys
•
leverera beslutsunderlag som medger att resursutnyttjande och miljökonsekvenser kan vägas
samman

187
188

SLU Årsredovisning 2013 s. 39.
SLU Mål för SLUs fortlöpande miljöanalys. Daterad 2010-11-05.
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Delmål för den fortlöpande miljöanalysen
För att konkretisera de av styrelsen fastställda målen för den fortlöpande miljöanalysen har FOMAR
fastställt följande delmål:
Delmål under det första övergripande foma‐målet:
•
•
•

öka användningen av miljöanalysdata bland forskare (indikator: antal artiklar som helt eller
delvis baseras på miljöanalysdata)
öka inslaget av fortlöpande miljöanalys i SLU:s utbildningar (indikator: antal examensarbeten
med koppling till fortlöpande miljöanalys)
öka andelen anställda som kombinerar miljöanalys med annan verksamhet (indikator: andel
anställda som är konterade på minst 10 procent miljöanalysprojekt och minst 20 procent annan
verksamhetsgren, exklusive säsongsanställda)

Delmål under det andra övergripande Foma-målet:
•
befäst SLU:s ställning som ledande nationell aktör inom fortlöpande miljöanalys (indikatorer:
andel uppdrag till SLU från centrala myndigheter i relation till deras totala uppdragsmängd
inom miljöanalys, antal omnämnanden i svensk dagspress)
•
öka andelen miljöanalysverksamhet inriktad på EU och internationellt i övrigt (indikator: mängd
miljöanalysmedel till internationellt inriktad verksamhet)
•
verksamhetens kvalitet ökar vid avstämning mot SLU:s interna kvalitetsguider (indikator: vägd
genomsnittspoäng från våra kvalitetsguider)
Delmål under det tredje övergripande Foma‐målet:
•
öka andelen miljöanalysverksamhet som omfattar synteser och beslutsstödjande prognoser
(indikator: mängd miljöanalysmedel till projekt inom aktuellt område)
•
öka användarnas nytta av SLU:s miljöanalys (indikator: mängd miljöanalysmedel från externa
uppdrag)

Organisation
Det finns ett Råd för fortlöpande miljöanalys (Fomar) med en ordförande som tillika är vicerektor för
miljöanalys samt med representanter för alla fakulteter. Fomar har tillsammans med vicerektor i uppgift
att behandla övergripande strategiska frågor samt stödja, samordna, stimulera och utveckla arbetet
med fortlöpande miljöanalys och dess samordning med SLUs övriga redovisningsområden.
Fomar har en strategisk referensgrupp med representanter från Naturvårdsverket, Havs‐ och vatten‐
myndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Vattenmyndigheterna.
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SLUs miljöanalys är organiserat i universitetsgemensamma program. För närvarande (januari 2015)
bedrivs verksamheten i tio miljöanalysprogram som anknyter till nationella miljökvalitetsmål och bidrar
med underlag till Sveriges internationella miljöåtaganden. Programmen är: 189
Skog
Jordbrukslandskap
Sjöar och vattendrag
Kust och hav
Bebyggd miljö

Klimat
Försurning
Giftfri miljö
Övergödning
Biologisk mångfald

Syftet är att samla hela SLUs kompetens inom olika områden och att bidra till en effektiv extern och
intern dialog.190 Det finns det finns en stark koppling mellan fortlöpande miljöanalys och övriga verksam‐
hetsgrenar inom SLU. Verksamheten är ledande i Europa och bidrar aktivt till internationell utveckling av
vetenskapligt grundad miljöanalys samt leverera beslutsunderlag som medger att resursutnyttjande och
miljökonsekvenser kan vägas samman.

Målinriktad och långsiktig verksamhet. Källa: Göran Adelsköld 191

Fördelningen av anslag och uppdrag till miljöanalys skiljer sig från den för forskning och utbildning.192
Det är Rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar) som årligen bereder ett förslag till rektor om anslags‐
fördelning och uppdrag till fakultetsnämnder och för speciella ändamål. Rektor ställer förslag till
189

http://www.slu.se/sv/miljoanalys/program/.
SLU Årsredovisning 2013, s. 39.
191
SLU Fortlöpande miljöanalys vid SLU Svarar mot ett växande behov i samhället av miljöinformation för ett hållbart nyttjande av
naturresurserna. PowerPoint presentation av b.la. Göran Adelsköld
192
SLU Procedur för fördelning av statsanslag till SLU:s fortlöpande miljöanalys. Daterad 2014-09-17.
190
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styrelsen som beslutar i frågan. Fastställda kriterier för fördelning av medel mellan miljöanalysprogram,
liksom fastställd sammanställning över formella åtaganden tillämpas. Dessa revideras årligen i samband
med anslagsfördelningen. Eftersom verksamheten omfattar samtliga fakulteter engageras fakulteternas
beredningsgrupper tidigt i anslagsfördelningsprocessen. I förslaget till uppdrag till fakultetsnämnderna
listas per fakultet de formella åtaganden som respektive fakultet ansvarar för. Fakultetsnämnderna
beslutar om längre tids uppdrag till institutioner/enheter att bedriva viss verksamhet. En stor andel av
Foma‐medlen fördelas till denna typ av direkta uppdrag till institutionerna. I den mån de ekonomiska
ramarna tillåter och intresse finns:




Kan vissa medel utlysas öppet (riktade utlysningar) till sådana områden inom miljöanalys‐
programmen (eller programgemensamt) som fakulteten (eller Fomar) i dialog med avnämar‐
representanter identifierat som angeläget för miljöanalysprogrammets strategiska utveckling.
Dessa riktade utlysningar görs vid ett och samma tillfälle för samtliga miljöanalysprogram.
Som komplement till långtidsuppdrag och riktade utlysningar kan vissa medel utlysas helt fritt
för att fånga upp nydanande idéer. Detta hanteras av Fomar.

På grund av den starka kopplingen till framför allt myndigheters behov av underlag, rekommenderas
fakulteterna att till uppdragen till institutioner/enheter knyta, dels uppföljningsbara mål och dels krav
på återrapportering.

Finansiering
Verksamheten inom miljöanalys är fakultetsövergripande. Totalt omsatte miljöanalys under år 2013
knappt 400 miljoner kronor (motsvande cirka 13 procent av SLUs totala omsättning för forskning,
utbildning och fortlöpande miljöanalys).193 Miljöanalys bekostas genom anslag (30 procent) och externa
uppdrag (70 procent). De externa uppdragen kommer framför allt från nationella myndigheter och
omfattar cirka 280 mnkr år 2013.194 Statsanslaget för samma år utgjorde cirka 120 miljoner kronor.
Dessa medel är i stort sett intecknade via formella åtaganden195.




Alla SLU:s åtaganden enligt regleringsbrev (t.ex. ArtDatabanken), lagar och förordningar (t.ex.
Sveriges officiella statistik från Riksskogstaxeringen) och övriga formella avtal tilldelas medel i
första hand.
Därefter fördelas medel till de 10 miljöanalysprogrammen enligt en kriterielista som bl.a.
omfattar hur efterfrågade de aktuella verksamheterna är av avnämarna (främst nationella
myndigheter).

193

http://www.slu.se/sv/miljoanalys/om-fortlopande-miljoanalys/.
SLU Årsredovisning 2013.
195
SLU Formella åtaganden inom SLUs fortlöpande miljöanalys finansierade genom statsanslaget. Daterad 2014-05-21.
194

109

KLOSS Del 2

Via Jordbruksverket och EU:s landsbygdsprogram erhåller SLU cirka 20 mnkr och dessa medel finansierar
årligen till stora delar koordinatororganisationen och kortare eller längre projekt inom miljöanalys.196
Varje program har en koordinator och en biträdande koordinator som ansvarar för samordning och
samverkan internt och externt för respektive program.197 Koordinatoruppdraget omfattar cirka 20
procent, vissa program har även en biträdande koordinator. Hela miljöanalysområdet omfattar närmare
300 helårsarbetskrafter.
Professor
Universitetslektor
Forskarassistent
Postdoc
Forskare
Doktorand
Teknisk personal198
Laboratoriepersonal
Administrativ personal
Summa

4
1
2
1
51
5
125
31
62
282

Sammanställning av yrkeskategorier – Källa Göran Adelsköld.

Koordinatorerna är forskare eller miljöanalytiker vid institutionerna och är fördelade på alla fyra
fakulteter. De samverkar vid en gemensam koordinatorträff en gång per termin. Koordinatorerna för de
miljöanalysprogram som hör till NJ‐ och S‐fakulteterna möts även i fakulteternas beredande nämnder
för miljöanalysfrågor (Foman).

Erfarenheter
Miljöanalysprogram och koordinatorer har funnits vid SLU sedan 2005. Verksamheten har ökat
väsentligt, framför allt genom riktade satsningar från regeringen och genom att nationella myndigheter
gått från att vara utförare till att bli beställare. Ett exempel på det sistnämnda är överföringen av f.d.
Fiskeriverkets akvatiska forskning och miljöanalys till SLU 2011. SLU är idag landets största aktör inom
miljöövervakning och miljöanalys med verksamhet som spänner från marina miljöer till högfjäll och med
en väl etablerad dialog med sakmyndigheterna.
Koordinatorerna har en viktig funktion genom sitt uppdrag att utveckla och följa upp verksamhet inom
respektive program. De har dock inte ansvar för att genomföra den verksamhet som sammantaget utgör
ett program199. De är ett ansikte utåt för programmet gentemot viktiga uppdragsgivare och andra
myndigheter, liksom för kontakter mellan miljöanalysprogram. Koordinatorerna bereder förslag på
projekt inom programmen som finansieras genom anslaget till fortlöpande miljöanalys. Detta görs i de
allra flesta fall i dialog med programmens externa referensgrupper. I koordinatorernas uppdrag ingår
också att årligen ordna någon aktivitet som innebär att verksamma inom programmet och intressenter,
såväl inom som utom universitetet, möts. Det är viktigt att koordinatorerna är väl etablerade i sitt
196

SLU Formella åtaganden inom SLUs fortlöpande miljöanalys finansierade genom statsanslaget. Daterad 2014-05-21.
SLU Formella åtaganden inom SLUs fortlöpande miljöanalys finansierade genom statsanslaget. Daterad 2014-05-21.
198
SLU Även disputerad (eller motsvarande) men anställd på T/A-tjänst, och som i huvudsak arbetar med miljöanalys (konsulent,
analytiker, fackredaktör, projektledare).
199
SLU PM Interna aktörer och ansvarsförhållanden inom SLU:s fortlöpande miljöanalys. Senast reviderad 2013-05-23.
197
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område och har erfarenhet av miljöövervakning och miljöanalys. I de allra flesta fall är koordinatorerna
mycket engagerade och drivande och får genom sin koordinatorroll god inblick i verksamheten, vilket i
sin tur kan leda till idéer om nya projekt och synergier mellan pågående miljöanalysprojekt, uppdrag och
forskning som anknyter till programmet.
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Umeå universitet (UmU)
Följande kapitel är sammanställt av Anna‐Carin Ramsten med information från
Benkt Wiklund, koordinator, Boel Elmroth, samordnare, Carina Henningsson, controller samt
Anna Linusson Jonsson föreståndare Företagsforskarskolan för samverkan och innovation vid UmU.

Lite fakta om år 2013








Årsomslutningen vid Umeå universitet är 4 miljarder200
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till cirka 1,4 miljarder201
Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till 1,1 miljarder202
Antal helårsstudenter, läsår 16 248 personer203
Av 3365 anställda är 321 professorer och 634 lektorer204
Antal forskande/undervisande personal (helårspersoner) 1925205
Antal disputerade av forskande/undervisande personal (helårspersoner) 1178206

Lärosätets organisation
Umeå universitet är organiserat i fyra fakulteter:





Humanistisk fakultet
Medicinsk fakultet
Samhällsvetenskaplig fakultet
Teknisk‐naturvetenskaplig fakultet

Fakulteten för lärarutbildning ersattes fr.o.m. 1 januari 2009 av Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Till
detta kommer också universitetets 39 institutioner och 18 centrumbildningar år 2013.

200

Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 119.
Umeå universitet Årsredovisning 2013, s. 14.
202
Umeå universitet Årsredovisning 2013, s. 33.
203
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 119.
204
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 140.
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Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 119.
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Organisationsschema Umeå universitet

Universitetets högsta organ är universitetsstyrelsen. Den beslutar bland annat om fördelningen av
resurser inom universitetet. I verksamhetsplanen207 för år 2013‒2015 och i budgetdokumentet för år
2014 och 2015 beskrivs den interna anslagsfördelningen av GU‐anslag samt forskning.
Särskilda åtaganden. Inom ramen för särskilda åtaganden fördelas även medel till decentraliserad
utbildning, för utbildning i miljövetenskap, till lektorat i Samiska och Bildmuséet, samt till lärarutbildning
i minoritetsspråket samiska.

Organisering av samverkansaktiviteter
Umeå universitet har en vicerektor för samverkan och innovation, samt ett strategiskt råd för samverkan
och innovation. Det finns också en gemensam samverkansfunktion, enheten för externa relationer, där
Grants Office ingår, samt Innovationskontor Norr som är ligger direkt under universitetsledningen.
Umeå universitet äger och driver också Uminova Holding AB, där flera dotter‐ och intresseföretag ingår,
bl.a. dotterbolaget Uminova Innovation AB. Bolaget drivs enligt bolagsordning, ägardirektiv och upp‐
dragsavtal med universitet.208
Enheten för externa relationer209 är en del av universitetsförvaltningen med uppgift att erbjuda ett stöd
för fakulteter och institutioner att utveckla och implementera kvalitetsdrivande samverkansinslag i ut‐
bildning och forskning samt utgöra ett stöd för forsknings‐ och utbildningsfinansiering. Enheten ska
207

Umeå universitet verksamhetsplan år 2013-2015 och budget år 2013, s. 5.
Umeå universitet Årsredovisning 2013, s. 55.
209
http://www.er.umu.se/ Daterad 2014-09-03.
208
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också bidra till att utveckla en kultur vid Umeå universitet som främjar innovation och nyttiggörande.
Externa relationer utgör ett stöd till vicerektorerna i deras samverkansarbete. Grants Office210 utgör en
del av externa relationer.
Inom ramen för sitt uppdrag ska enheten










Bidra till att identifiera och utveckla samverkansaktiviteter som stärker forskning, utbildning och
innovation
Stödja fakulteter och institutioner att utveckla nya former för samverkan
Stödja fakulteter och institutioner att implementera kvalitetsdrivande samverkansaktiviteter
Främja externa kontakter med företag, organisationer och finansiärer
Stödja strategiska partnerskap med andra lärosäten
Stödja verksamheten före, under och efter en ansökan om finansiering av forsknings‐,
utbildnings‐, innovations‐ och samverkansaktiviteter
Ha kunskap om och informera om EU‐finansiering
Bidra till samverkan regionalt, nationellt och internationell
Stödja och bistå de strategiska rådens arbete och prioriteringar.

Innovationskontor Norr211 har till uppgift att stödja forskare, anställda eller studenter vad gäller:







Seminarier och workshops
Innovationsrådgivning
Resurser för innovationsutveckling
Tillgång till nätverk och kompetens
Råd om hur du kan skydda dina idéer och forskningsresultat
Stöd i utformningen av vissa typer av avtal

Inom Umeå universitets innovationssystem verkar innovationskontoret i gränssnittet mellan Uminova
Innovation, Grants Office, Enheten för externa relationer och Umeå Biotech Incubator.

Fördelning av anslaget för grundutbildning
Grundutbildningsanslaget fördelas till en dominerande del utifrån helårsstudenter och helårspresta‐
tioner enligt budgetpropositionens prislappar och till en mindre del enligt fyra huvudkriterier. Fördel‐
ningsmodellen måste utgöra en integrerad del av verksamhetsplaneringen och arbetet med att utarbeta
kriterier för grundutbildning skedde tillsammans med fakulteterna och inleddes i budgeten för år 2013
då 12 procent av budgetramen för grundutbildning fördelades av kriterierna. Sedan dess har omfatt‐
ningen ökat till 15 procent för år 2014, 2015 samt 2016.

210
211

http://www.umu.se/samverkan/grantsoffice Daterad 2014-09-03.
http://www.innovationskontornorr.umu.se/ Daterad 2014-09-03.
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De huvudkriterier med nyckeltal som gäller arbetades fram är följande: 212





Forskningsanknytning – disputerade lärare (36 %)
Avancerad nivå – helårsstudenter avancerad nivå (25 %)
Internationalisering – helårsstudenter inresande studenter och utresande studenter inom
utbytesavtal (25 %)
Samverkan ‐ externa examensarbeten (14 %)

Inför 2015 reviderades kriterierna och viktningen dem emellan justerades något. Samverkan kommer
framöver att viktas till 18 procent.213
Kvalitetsbaserad resurstilldelning. Vid Umeå universitet beslutade rektor att samtliga medel som läro‐
sätet erhöll, till att börja med skulle tillföras de fakulteter som ansvarade för utbildningarna. Fakulte‐
terna ansvarade i sin tur för fördelning av samtliga medel till de institutioner/enheter som medverkade i
dessa utbildningar. Under år 2013 gick samtliga medel gick ut till respektive institution/enhet. Modellen
har modifierats och under år 2014–2015 går 70 procent till de institutioner/enheter som ansvarar för de
utbildningar som erhållit omdömet ”Mycket hög kvalitet”, 15 procent går till fakultet för kvalitets‐
höjande insatser inom fakultetens utbildningar och resterande 15 procent fördelas till central nivå för
kvalitetshöjande insatser inom utbildning. Anledningen till denna omfördelning är att medel till en del
kan användas till kvalitetshöjande insatser inom fler utbildningar än de som erhållit mycket hög kvalitet,
samtidigt som det kvarstår en tydlig koppling till de utbildningar som erhåller omdömet ”Mycket hög
kvalitet” och att dessa får ökade resurser och därmed kan fortsätta att utveckla utbildningen, vilket kan
stimulera övriga utbildningar att försöka nå det högsta omdömet.214

Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning
Den huvudsakliga anslagsfördelningen till forskning och forskarutbildning sker på historiska grunder men
sedan några år tillbaka kompletteras den med en kvalitetsfrämjande fördelningsmodell. Syftet med en
kvalitetsfrämjande tilldelning är att främja kvalitet genom bättre förutsättningar för yngre forskare ge‐
nom attraktivare karriärvägar, bättre förutsättningar för etablerade forskare, både avseende individens
egna förutsättningar samt avseende miljöer och forskningens infrastruktur.215 För den mindre mekanis‐
tiska delen startade anslagstilldelningen år 2014 enligt samma modell som den staten använder vid
fördelning av 20 procent av medelstilldelningen.

212

Umeå universitet verksamhetsplan år 2013-2015 och budget år 2013, s. 25 samt budget 2015, s. 9.
Umeå universitet budget 2015.
214
Umeå universitet verksamhetsplan år 2013-2015 och budget år 2013, s. 28.
215
Delmål för fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier perioden 2013-2015. Universitetsgemensamt.
Daterad 2013-12-10, s. 3 ff.
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Modellen består av två delar:



En mekanistisk del som bygger på publiceringar/citeringar samt externa medel
En kontraktsdel. Rektor tecknar kontrakt med respektive dekan och rektor för lärarhögskolan
om de delmål, strategier och uppföljningskriterier som rör forskning och forskarutbildning.
Kontrakten utgör en integrerad del av arbetet med att implementera Umeå universitets
långsiktiga vision Umeå universitet 2020 – Vision och mål, och har under 2015 utvärderats.
Kriterierna i utvärderingen var följande: ambition, genomförande, dialog och främjande samt
helhetsintryck. Samverkan är en del i dessa parametrar, framförallt i dialog och främjande. 216

Dekanerna och rektor för lärarhögskolan tecknade i oktober år 2013 kontrakt med rektor där delmål
som berör forskning och utbildning på forskarnivå, tillsammans med vidhängande analys, strategier och
uppföljningskriterier, vilket utgör den innehållsliga kärnan. År 2016 kommer anslag att fördelas med
utgångspunkt i utfallet av en extern utvärdering år 2015.

Forskningskontrakt – Humanistiska fakulteten
Vid Umeå universitet tillämpas sedan 2013 en modell med så kallade rektors forskningskontrakt med
respektive dekan/rektor för lärarhögskolan. De fyra fakulteterna och Lärarhögskolan har gjort verksam‐
hetsplaner för perioden 2014–2015. Dessa ligger till underlag för forskningskontrakten. Verksamhets‐
planen består av en övergripande analys av fakultetens verksamhet samt övergripande mål för ut‐
bildning och forskning med tillhörande delmål. Följande exempel är hämtat från den humanistiska
fakulteten.

Ur verksamhetsplanen för Humanistiska fakulteten217
Övergripande målsättning
•
Humanistisk fakultet har ca 430 anställda, varav 45 professorer.
•
Antalet studenter under ett år är över 9000, vilket ger ca 2300 helårsstudenter.
•
Fakulteten ger 21 utbildningsprogram och 395 fristående kurser.
Fakultetens vill fortsatt behålla bredden inom utbildningssidan, även om flera huvudområden kvalar in i
det som nationellt brukar kallas småämnesproblematiken. På sikt måste fakultetens utbildningsutbud
förändras genom att fler studenter läser program samt på avancerad nivå. Detta ger möjlighet till ökat
stabilitet och långsiktighet i utbildningsplaneringen. Fakultetens långsiktiga målsättning är också att
stärka forskningsanknytningen, utbildningens internationalisering samt arbetsmarknadsanknytning.
Fakultetens satsning på en forskarskola fortsätter. Vartannat år utlyses cirka 20 doktorandanställningar.
Utgångspunkten är att fakultetens 16 forskarutbildningsämnen ska ha minst en fakultetsfinansierad
doktorandanställning. Samarbete med andra lokala eller nationella forskarskolor eftersträvas. Fakulteten
arbetar med att minska antalet forskarutbildningsämnen. Innan lektorer och professorer rekryteras ska
långsiktiga verksamhetsanalyser tas fram. Alla anställningar, inkluderat forskningssatsningar, ska länkas
till verksamhetens långsiktiga kompetensbehov inom både undervisning och forskning.

216

UmU Delmål för fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier perioden 2013–2015. Universitetsgemensamt. Daterad
2013-12-10, s. 3.
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UmU Delmål fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier perioden 2013-2015. Humanistiska fakulteten. Beslut av
rektor 22 oktober 2013. Dnr: UmU 200-1111-12.
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För god kvalitet i forskningen krävs stablititet och långsiktighet. Idag har rekryterade professorer i
normalfallet 60 procent forskning i sin anställning, befordrade enbart 20 procent (plus kompetensutvecklingstid 20 procent för den del som de undervisar). En del har även medel ur fakultetens kvalitetsbaserade
resurs, samt externa medel. Målsättningen är stabil forsknings-finansiering för minst en professor inom
flertalet ämnesområde. Till detta kan även så kallat ämnesansvar läggas in i uppdraget. Med stabil
forskningsfinansiering menas minst 50 procent och högst 80 procent.
Fakultetens forskningssatsning ska vara väl avvägd och balanseras mellan strategiska satsningar på
huvudområdet respektive forskningsområden och individuella satsningar genom fakultetens system för
kvalitetsbaserad resurstilldelning. Det kvalitetsbaserade systemet innehåller en tydlig incitamentsstruktur
som premierar forskare som drar in externa medel och publicerar sig i internationellt erkända tidskrifter.
Resursen bör användas mer strategiskt.
I verksamhetsplanen ingår humanistiska fakultetens analys av samverkan.

Samverkan
Vid årliga möten med alla humanistiska fakulteter i Sverige, samt analys av dess hemsidor, har det rätt
tydligt framgått att ingen fakultet från de större lärosätena särskilt utmärker sig vad gäller samverkansfrågan. Linköping bedriver ett något mer framskjutet arbete, inte minst på grund av att de har fler stora
program, och Göteborg har också uppmärksammat samverkansfrågorna. Umeå har, trots sina brister, ett
tydligare fokus på samverkan än flera av de stora humanistiska fakulteterna, med fler konkreta åtgärder,
fler program men tyvärr sämre förutsättningar i termer av omfattande arbetsmarknad.
Inom utbildningen återfinns samverkan framför allt inom ett antal program, genom praktik för studenter,
examensarbeten kopplade till företag och övriga samhället och med gästlärare från omgivande samhälle.
Målsättningen är att skala upp verksamheten så att den omfattar alla program och delar av kandidatnivån
på fristående kurser. Fakulteten har två doktorander som deltar i företagsforskarskolan. Verksamheten kan
ses som en pilotverksamhet där förhoppningen är att den ska bli så lyckosam att vi om några år har ett
kontinuerligt samarbete inom delar av forskarutbildningen med omgivande samhälle, inklusive företag.
Den samverkansuppgift som fakulteten bedriver ytterst framgångsrikt är forskningsinformation.
Ett stort antal av fakultetens forskare och lärare deltar med forskningsinformation i olika typer av medier,
samt i föredrag och seminarier för offentligheten. Detta arbete är självklart för fakultetens anställda och
utgör ett bärande kitt i det som vi högtidligt kan kalla ett samhälles kulturtradition som även inbegriper
demokrati och tolerans. Det som vi brukar säga kännetecknar en Nordisk tradition – ibland talas även om
Europeisk tradition, med vissa undantag – är öppenhet, tolerans, ”högt i tak” och andra för oss positiva
språkliga uttryck. Humanistiska forskare står för själva essensen i denna demokratiska och dialogiska
tradition, ibland också kallad bildning. Genom gedigen forskningsbaserad kunskap ger sig språkvetare,
historiker, filosofer, religionsvetare, etnologer, konstvetare, litteraturvetare, medieanalytiker, idéhistoriker
och en rad företrädare för andra discipliner ut i samhället och diskuterar litteraturens och konsten roll och
betydelse, bildens och mediets avtryck och förändringar, historiebrukets betydelse för politiska skeenden,
språkinlärning, språkbruk och språkförändring i olika samhällen, samt en rad andra frågor.
Forskningen är i sina grundvalar samhällsrelaterad. Enligt Högskolelagen ska vi ”verka för att forskningsresultat kommer till nytta.” (HSL, 1 kap. 2 §). På ett övergripande sätt kan vi säga att merparten av de
humanistiska ämnena genomför detta uppdrag enligt ovan. Men det krävs också ansträngningar för att
utveckla partnerskap för forskningsprojekt, som myndigheter eller företag.
Forskningsprocesser och forskningsresultat kan också behöva tydliggöras för att lättare kunna införlivas
idémässigt eller som modeller för samhällsutveckling. Också mycket samverkan inom utbildningen, allra
mest med skolor, men också mycket annat. Under nästkomman tvåårsperiod ska humanistisk fakultet ta
konkreta steg inom detta fält, inom både utbildning och forskning.
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Till detta kommer ett antal delmål som fakulteten fattat beslut kring. Några av dessa innefattar sam‐
verkan i ett vidare perspektiv.

Delmål 2.8
Samtliga utbildningsprogram på grundnivå innehåller kurser som ges med samverkanspartner från
omgivande samhälle och/eller näringsliv.
Analys
En stor del av våra program innehåller kurser som har samverkan med omgivande samhälle, exempelvis
inom lärarutbildningarna och flertalet program som ligger inom Kultur- och medievetenskaper. Det finns
kvalitetshöjande anledningar till denna samverkan – utan bättre kvalitet är samverkan inte meningsfull.
Det finns även arbetsmarknadsskäl för samverkan, genom att studenter då lättare kommer in i arbetslivet
efter examen. Fakulteten har en särskild kurs med arbetsmarknadsanknytning – HIPP-kursen – som måste
revideras för att kunna fungera som inkörsport för denna typ av samverkan.
Strategier
Fakulteten kartlägger nuvarande programverksamhet i dialog med institutionerna under 2014.
Samtliga utbildningsprogram har inför åren 2014 och 2015 tillskjutits strategimedel för att utveckla
sinaprogram.
Uppföljningskriterier
Procentuell andel av utbildningsprogram som innehåller kurser i samverkan med omgivande samhälle
2013 respektive 2015.

Delmål 2.9
Fakulteten ska mellan åren 2013 och 2015 öka andelen examensarbeten som är utförs i samarbete med
extern partner till 10 procent.
Analys
Humanistisk fakultet har idag inte full kunskap om antalet externa examensarbeten. Anledningen är att
alla examensarbeten inte är inlagda i databasen DIVA och att de som är inlagda inte är tillräckligt
kvalitetsgranskade. Ämneskategorierna som anges är inte tillämpade för fakultetens verksamhet; Design
tillhör konstfältet, Education tillhör SamFak. Allt detta skapar i dagsläget osäkerhet hos sällananvändarna
på institutionerna. Frågan är inte prioriterade inom humanistisk fakultet, eftersom det inte finns en tydlig
kvalitetsdrivande koppling. Å andra sidan är det dels bra för studenter med externa examensarbeten, ur ett
anställningsperspektiv, dels utgör målet ett av UmU:s kriterier för tilldelning av medel till undervisning.
Strategier
Humanistiska fakulteten ska verka för noggrannare inrapportering i Diva, mer gynnsamma definitioner av
externa arbeten samt att institutionerna upparbetar kontakt med minst en extern partner som ger möjlighet
till utvecklingar av externa examensarbeten.
Uppföljningskriterier
Andel externa arbeten 2013 och 2015.

119

KLOSS Del 2

Delmål 3.10
Antalet forskarstuderande i samverkan med parter utanför akademin ska öka
Analys
Bedömningen är att vi realistiskt får samverkan med parter utanför akademin genom aktivt arbete inom
företagsforskaskolans ram. Med dessa erfarenheter som grund kan vi skapa en erfarenhetsbas som på
annat sätt ger fler forskarstuderande som samverkar med partner utanför akademin.
Strategier
Aktivt arbete inom företagsforskarskolan
Uppföljningskriterier
Antalet doktorander i företagsforskarskolan år 2013 och 2015.
Utifrån verksamhetsplanen för humanistiska fakulteten.

Forskningskontrakt för humanistiska fakulteten218
1 Inledning
Syftet med forskningskontrakten är att främja insatser som leder till en högre forskningskvalitet, bättre
förutsättningar för nydanade forskning och högre kvalitet i forskarutbildningen. Kontrakten ingår som en
av två delar i ett kvalitetsfrämjande resurstilldelningssystem, där den ena delen premierar ett positivt utfall på två parametrar som är årligt mätbara – publicering/citering och externa medel – medan kontraktsdelen syftar till att stärka det långsiktiga strategiska arbetet i verksamheten för att genomföra viktiga
förändringar, även sådana som inte nödvändigtvis ger utslag i form av ökad publicering eller mer externa
medel på kort sikt. Detta kontrakt tecknas med fakulteterna och lärarhögskolan, men innefattar institutionernas långsiktigt strategiska arbete för forskning och forskarutbildning. Det är på institutionerna, där
den direkta verksamheten bedrivs med sina olika förutsättningar, som många nödvändiga förändringar
planeras och förverkligas.
Kontrakten utgör en integrerad del av arbetet med att implementera Umeå universitet 2020 – Vision och
mål (UmU 2020). I enlighet med Verksamhetsplan och budget år 2013 (VP 2013-15, dnr UmU 100-111112) har rektor den 18 juni 2013 fastställt Delmålför perioden 2013–2015 efter förslag från fakulteterna
och Lärarhögskolan. Delmålen – i förekommande fall efter ytterligare precisering – samt fakulteternas
och Lärarhögskolans analyser, strategier och uppföljningskriterier ingår i den verksamhetsplan som varje
fakultet och Lärarhögskolan ska fastställa i enlighet med Anvisningar för verksamhetsplanering år 20142015 och uppföljning år 2014 (dnr UmU 211-1396-13).
Verksamhetsplanen är ett levande dokument som ska stödja arbetet för att nå de övergripande och
långsiktiga målen i Umeå universitet 2020 – Vision och mål (UmU 2020) och därmed öka kvaliteten i utbildningen, forskningen och utbildningen på forskarnivå. En stärkt samverkan inom och utom universitetet har också som mål att verka för en ökad kvalitet i universitetets kärnverksamhet, det vill säga
utgångspunkten är kvaliteten i utbildningen, forskningen och utbildningen på forskarnivå.
De delmål som berör forskning och utbildning på forskarnivå utgör, tillsammans med vidhängande analys, strategier och uppföljningskriterier, den innehållsliga kärnan i forskningskontrakten. Kontraktet hänvisar alltså till relevanta delar av den samlade verksamhetsplanen för varje fakultet och Lärarhögskolan.
Dokumentet är givetvis inte ett kontrakt i juridisk mening eftersom båda parter är delar i en och samma
myndighet. Ordet kontrakt har valts för att signalera att det som eftersträvas här inte är verksamhetsuppdrag i den traditionella meningen att ledningen på övergripande nivåer fastställer mål och uppdrag
218
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som underliggande nivåer har att verkställa – tvärtom är ett av de huvudsakliga syftena att fakulteternas
och Lärarhögskolans, liksom institutionernas, egna långsiktigt strategiska arbete ska ges ett större utrymme och stärkas. Det handlar om ökad delaktighet, stärkta förutsättningar och stärkt strategiskt ledarskap, samt ökat ansvar att formulera eller omformulera mål, analys och strategier, för att nå universitetets
övergripande och långsiktiga mål.

2 Åtaganden
2.1 Fakultetens åtagande
•
Att genomföra de strategier som framgår av fakultetens verksamhetsplan för 2013–2015* i syfte
att nå de i verksamhetsplanen angivna målen avseende forskning och utbildning på forskarnivå,
nämligen mål 1.1.2-4 och 3.1-11 (inklusive underliggande mål).
•
Att stödja institutionernas genomförande av strategier i linje med verksamhetsplanen
•
Att främja institutionernas strategiska arbete för att stärka kvaliteten i forskningen och
utbildningen på forskarnivå och nå övergripande och långsiktiga mål i enlighet med Umeå
universitet 2020 – Vision och mål (UmU 2020)
•
Att genomföra årliga uppföljningar tillsammans med ledningen/Planeringsenheten enligt
punkt 4
•
Att medverka vid en extern utvärdering enligt punkt s
Universitetsledningens/rektors åtagande
•
Att stödja fakultetens, och därmed institutionernas, arbete
•
Att genomföra strategier så att de mål nås som faller på universitetsledningens ansvar att leda
•
Att fördela medel enligt punkt 6

3 Revideringar
Verksamhetsplanen kan vid behov revideras enligt VP-anvisningar (dnr UmU 211-1396-13). Eftersom
delmålen är beslutade av rektor kräver en eventuell ändring av dem ett nytt beslut av rektor. Med tanke på
att verksamhetsplanen numera omfattar mer än ett år är det rimligt att utgå ifrån att revideringar av
strategier kommer att behöva göras, mot bakgrund av den årliga uppföljningen av verksamheten eller
uppdatering och fördjupning av omvärldsbevakning och analyser avseende verksamhetens förutsättningar,
behov, styrkor och svagheter, som ligger till grund för mål och strategier.

4 Uppföljning
Årlig uppföljning av kontraktet sker inom ramen för ordinarie uppföljning av delmål. Skriftligt underlag
skickas in enligt VP-anvisningar (dnr UmU 211-1396-13). Arbetet följs därutöver upp muntligt i samband
med kommande dialogträffar.

5 Utvärdering
Under 2015 kommer arbetet att utvärderas av en grupp externa bedömare. Underlag för utvärderingen är:
•
•
•

VP
Befintliga årliga uppföljningar enligt VP-anvisningar
Tillgängliga data i form av t.ex. grundläggande uppgifter om personal och ekonomi, bibliometri
och externa medel, samt annat relevant material.
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Om det inte framgår av den senaste årliga uppföljningen kan ett kompletterande skriftligt underlag
behövas som innehåller:
•
•
•

Fördjupad och uppdaterad analys och strategi
Implementeringsläget – vad har genomförts hittills, hur är tidsplanen framåt
Resultat hittills i enlighet med utarbetade uppföljningskriterier

Fokus för utvärderingen är strategierna (är de, utifrån fakultetens situation, väl utformade och ägnade att
stärka forskningen och forskarutbildningen långsiktigt?) samt hittills genomförda åtgärder.
Fokus för utvärderingen är strategierna (är de, utifrån fakultetens situation, väl utformade och ägnade att
stärka forskningen och forskarutbildningen långsiktigt?) samt hittills genomförda åtgärder. Utvärderingen kommer att utmynna i ett eller flera omdömen, som kommer att ligga till grund för resurstilldelning enligt punkt 6.
De närmare formerna för utvärderingen kommer att preciseras tillsammans med fakulteterna och
Lärarhögskolan under vårterminen 2014.

6 Resursfördelning
Till forskningskontrakten knyts resurstilldelning i två steg:

1

År 2015 fördelas medel från myndighetskapital proportionerligt i förhållande till
fakulteternas totala tilldelning 2014.
2 År 2016 fördelas medel från centrala satsningar som löper ut, med utgångspunkt i utfallet
i den externa utvärderingen (se punkt 5).
De närmare formerna för resurstilldelningen kommer att preciseras under vårterminen 2014.

Humanistiska fakultetens modell för resultatbaserad forskningsresurs baseras på publikationer och
externa medel. Medel för forskning tilldelas individer för en period av två år. Varje forskare kan inneha
högst 80 procent forskning, enligt modellen.
Forskarutbildning. Anslagen till forskarutbildningsämnena vilar på en mekanistisk kvalitetsbaserade
tilldelningsnyckel med följande kriterier:




Genomströmning,
Antal doktorander i miljön
Antal handledare med handledarutbildning.

För tilldelning av doktorandanställningar som påbörjade utbildningen ht 2014 frångicks modellen. En ny
modell kommer att tas fram inför tilldelning av doktorandanställningar 2016.
När det gäller samverkan har fakulteten ingen särskild resursfördelningsmodell för grundutbildning
respektive forskning.
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Företagsforskarskola för samverkan och innovation
Umeå universitets företagsforskarskola för samverkan och innovation219 är en fakultetsövergripande
forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation.
Företagsforskarskolans syfte är att skapa samverkan med företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning
för att:





stärka forskning och utveckling
öka doktorandernas anställningsbarhet,
självständighet och innovationsförmåga
öka kunskap och innovation i samhället

Att delta i Företagsforskarskolan med ett projekt innebär att forskare, handledare och mentorer blir del
av en grupp med medlemmar från olika ämnesområden och vetenskapliga discipliner. På så sätt skapas
ett värdefullt nätverk mellan Umeå universitet, näringsliv och samhälle.
Utlysning av projektresurser

Företagsforskarskolan stödjer projektförslag från universitetets alla vetenskapliga discipliner. Projekten
måste komma ur ett samarbete mellan universitetets forskare och anställda vid en extern organisation,
till exempel företag eller offentlig förvaltning. Projekten finansieras tillsammans av universitet och den
externa parten, som bidrar med 50 procent av doktorandens lön. Utlysning för nya projekt är öppen
med sista ansökningsdag 9 oktober 2015, med start av doktorandgrupp under 2016. Projekt och dokto‐
rander utses via en ansöknings‐ och utvärderingsprocess.
Forskare/doktorand i Företagsforskarskolan

Som forskare i Företagsforskarskolan ingår man i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp vid sidan av sin
ordinarie forskargrupp på institutionen. Gruppen ges ett kurspaket om 15 hp för att stärka doktoran‐
dernas förmåga till samverkan och förbereda dem för ett yrkesliv med ytterligare kunskaper än deras
vetenskapliga ämneskompetens. I doktorandtjänsten ingår även tre månaders praktik hos extern organi‐
sation och tillsammans ger detta en stark personlig plattform för kvalificerat arbete inom forskning och
utveckling. Praktiken finansieras till 100 procent av universitetet. Doktorandlönen består av 50 procent
anslag samt 50 procent extern finansiering (t.ex. företag eller offentlig sektor).
Internationella utbyten

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet ingår i ett europeiskt nätverk, European Industrial Doctoral
School (E.I.D.S.) tillsammans med universitet från Tjeckien, Belgien, Portugal och Wales. Varje år ger
E.I.D.S. en internationell workshop med deltagande doktorander från samtliga lärosäten.

219

http://www.umu.se/samverkan/samverka-forskare/foretagsforskarskolan/om-foretagsforskarskolan/ Daterad 2015-04-02.
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Organisation
Företagsforskarskolan leds av en styrelse och är organisatoriskt placerad direkt under rektor. Styrelse‐
ordförande är vicerektor för samverkan och innovation och ledamöterna består av lärarrepresentanter
från universitetets fyra fakulteter, tre externa representanter från både privat och offentlig sektor.
Arbetet leds av en föreståndare.

Finansiering
Företagsforskarskolan finansieras av anslagsmedel från Umeå universitet. Anslaget täcker 50 procent lön
för ca 10 doktorander med intag vart annat år (resterande 50 procent finansieras av extern part).
Dessutom finansierar anslaget driften av företagsforskarskolan och dess kursverksamhet om 15 hp som
är obligatorisk för de ingående doktoranderna.

Erfarenheter
Ur ett doktorandperspektiv

I Företagsforskarskolan ges doktoranderna förutsättningar att arbeta med forskning av hög vetenskaplig
kvalitet förenat med ett fokus på nyttoaspekten för den deltagande parten. Doktoranden får vid sidan av
sin ordinarie doktorandutbildning ett kurspaket för generiska kunskaper som är till nytta för framtiden.
Doktoranden tränas också i att leda projekt med förväntningar på resultat, effekt och utfall som skiljer
mellan universitetet och den externa parten. Doktoranden får genom Företagsforskarskolan en inblick i
de olika kulturer och traditioner som kan vara rådande vilket skapar ökade möjligheter för fortsatt
samarbete mellan akademi och företag eller organisation.
Ur ett lärare/forskare-perspektiv

Företagsforskarskolan har bidragit till att konsolidera tidigare samarbeten. Därigenom har man i sin
undervisning och forskning kunnat få mer fokus på reella problemområden. Detta har också visat sig
genom att det ur pågående projekt genereras fler ämnen för master uppsatser. I forskningsprocessen
erbjuds också fler möjligheter till verklighetsförankrade och tillämpade case vilket ger förutsättningar för
att inhämta kunskaper från partners som är experter inom sitt område. Företagsforskarskolan har visat
goda förutsättningar för nyttiggörande, innovationer och patent. Flera deltagande lärare/forskare upp‐
ger att samarbetet med extern part utan tvekan bidragit till att öka möjligheterna för detta.
Ur lärosätets perspektiv

Företagsforskarskolan bidrar till att nyttig‐ och tillgängliggöra universitetets kompetens och forskning för
såväl näringsliv och samhälle som universitetet internt. Den har lett till en ökad samverkan mellan Umeå
universitet, företag och organisationer och har därigenom ökat doktorandernas anställningsbarhet,
självständighet och innovationsförmåga.
Företagsforskarskolan visar på en stark interaktion med både näringsliv och offentlig sektor och
fördjupade relationer med de ingående företagen och organisationerna. Internt märks också en ökad
samverkan över fakultets‐ och institutionsgränser.
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Ur ett företagsperspektiv

De externa partners som deltar i Företagsforskarskolan menar att de genom samarbetet får tillgång till
kunskap och kompetens som många gånger är världsledande. Doktorandens möjlighet att grundligt och
koncentrerat arbeta med en frågeställning ger goda möjligheter till kunskapstillförsel. Arbetet ger i
många stycken ett breddat forskningsfält men också ett breddat beslutsunderlag för den egna
verksamheten. Systemet med att den externa parten aktivt deltar i processen garanterar att kunskap
kan implementeras i den externa partners verksamhet och bidra till att ge önskad effekt av satsningen.
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Uppsala universitet (UU)
Följande kapitel är författat sammanställt av Anna‐Carin Ramsten efter information från
Maria Sörby, föreståndare SicLifeLab, Margaretha Andersson, föreståndare Musik och muséer
samt Kerstin Jacobsson, bitr. universitetsdirektör vid UU (t.o.m. april 2015).

Lite fakta om år 2013








Årsomslutning cirka 5,9 miljarder220
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till cirka 1,6 miljarder221
Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till 1,9 miljarder222
Antal helårsstudenter, läsår 22 932223
Av 4774 anställda är 569 professorer och 614 lektorer224
Antal forskande/undervisande personal (helårspersoner) 2955225
Antal disputerade av forskande/undervisande personal (helårspersoner) 1727226

Lärosätets organisation
Vid Uppsala universitet benämns styrelsen konsistorium. Lärosätet organiseras i vetenskapsområden:




Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Områdesnämnden är vetenskapsområdets beslutande organ. Majoriteten av ledamöterna i områdes‐
nämnden utgörs av personer med vetenskaplig kompetens. Områdesnämndens ordförande benämns
vicerektor. Vetenskapsområdena är i sin tur organiserade i fakulteter.
Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap finns sex fakulteter. Inom vetenskaps‐
området för medicin och farmaci finns två fakulteter. Områdesnämnden är tillika fakultetsnämnd och
fakulteternas beslutande organ. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap består av en
fakultet.
Verksamheten bedrivs i 52 institutioner och 41 centrumbildningar.

220

Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 119.
Uppsala universitet Årsredovisning 2013, s. 79
222
Uppsala universitet Årsredovisning 2013, s. 79
223
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 119.
224
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 140.
225
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 119.
226
Universitetskanslerämbetet Årsrapport 2014. Rapport 2014:7, s. 119.
221
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Organisering av samverkansaktiviteter
Uppsala universitet har en prorektor med ansvar för samverkan samt ett samverkansråd. Inom för‐
valtningen finns det ett antal enheter som på olika sätt arbetar med samverkansfrågor, där ingår bland
annat:







Avdelningen för kommunikation och externa relationer
Uppsala universitet musik och museer omfattar verksamheterna Museum Gustavianum,
Evolutionsmuseet, Uppsala linneanska trädgårdar, Körcentrum och Musicum
Forskningsfinansiering. Vid de tre områdeskanslierna med forsknings‐ och EU koordinatorer och
vid juridiska avdelningen samt avdelningen för ekonomi och upphandling finns funktioner som
motsvarar Grants Office
Planeringsavdelningen har funktioner som på universitetsövergripande nivå arbetar med
samverkansfrågor i form av en handläggare
Avdelningen för uppdragsutbildning.
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Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)227 är Uppsala universitets enhet för stöd till kommer‐
sialisering av forskningsresultat och idéer samt forskningssamverkan med icke‐akademiska organisa‐
tioner. UU Innovations uppgift är att stärka både universitetet och samhället genom ökat nyttiggörande
av kunskap vid Uppsala universitet. Tillsammans med andra delar av universitetet arbetar man med
samverkan i olika former i syfte att föra samman akademin med näringsliv och offentlig verksamhet för
ömsesidig kunskapsöverföring. Dessutom arbetar man tillsammans med Uppsala universitets holding‐
bolag med att stimulera nyföretagande kring idéer med ursprung från universitetet. UU Innovation
bistår med råd och annat stöd till forskare och studenter i frågor rörande kommersialisering och hur
man skyddar idéer med patent och annan immaterialrätt. Det konkreta kommersialiseringsarbetet,
såsom licensiering, såddinvestering och bolagsbildning, sker med stöd av UUAB Holding.
Uppsala universitets utveckling AB, UUAB,228 ägs av Uppsala universitet och är dess holdingbolag.
Bolaget skall på affärsmässiga grunder främja att kunskap och idéer inom, eller i samarbete med
Uppsala universitet utvecklas kommersiellt. Det kan ske i form av utvecklings‐ och/eller avknoppnings‐
bolag. UUAB är ensam eller största ägare ibland annat IPF, Forskarpatent i Uppsala och även en av
ägarna till Uppsala Innovation Centre och Innoventus Project. Tillsammans med forskare, stiftelser,
bolag och privata ägare äger UUAB också ett 30‐tal projektbolag inom såväl biomedicin som olika
teknikområden.

Fördelning av anslaget för grundutbildning
Vid Uppsala universitet är det konsistoriet (styrelsen) som ansvarar för fördelningen av resurser inom
universitetet. Under ett antal år byggde universitetet upp ett anslagssparande genom att under‐
producera helårsstudenter och helårsprestationer i förhållande till det anvisade takbeloppet inom
anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Sedan år 2011 har däremot antalet studenter
och prestationer överstigit takbeloppet, vilket inneburit att det tidigare uppkomna anslagssparandet har
kunnat användas. Under åren 2012–2014 utnyttjades det totala anslagssparandet genom successiv
fördelning för att dämpa de svängningar i studentvolymer som blivit följden av regeringens och
riksdagens beslut om förändringar i anslaget. Det tidigare anslagssparandet är nu i sin helhet fördelat till
vetenskapsområdena och inget ytterligare sparande återstår inför år 2015.

227
228

http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X206&languageId=3 2014-09-23.
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X80&languageId=3 2014-09-23.
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Ur verksamhetsplanen 2015229
Modell för fördelning av statsanslag
Utgångspunkter för fördelning av statsanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid
Uppsala universitet:
•

•
•
•

Modellen infördes från budgetåret 2013, med utgångspunkt i regeringens nationella ersättning till utbildningsområden, de så kallade prislapparna och dimensioneringen av dåvarande
verksamhet.
Uppdraget till områdesnämnderna ges som ett internt takbelopp som bygger på prislapparna,
samt
Ett tilldelat anslag där även strategiska beslut och centrala avsättningar inräknats.
De strategiska besluten kan vara långsiktiga eller tillfälliga. Omfördelningarna som de
strategiska besluten genererar finansieras gemensamt av alla områdesnämnder inklusive den
nämnd som erhåller tillskottet. Summan av omfördelningen ska vara noll.

Varje områdesnämnd är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. I
avstämningen av utfallet för 2015 ersätts inte överproduktion utöver det interna takbeloppet medan
underproduktion i förhållande till takbeloppet innebär att medel ska återbetalas. Inga justeringar av
anslaget sker så länge det sammantagna interna takbeloppet i kronor uppnås. Om tilldelat internt
takbelopp inte uppnås beräknas justeringar utifrån utfallet.

3.2 Fördelning av anslag till områdesnämnder
Internt takbelopp 2015
Ett internt takbelopp fastställs för varje områdesnämnd. Detta baseras på områdesnämndernas tidigare
års interna takbelopp, av regeringen aviserade förändringar och interna överväganden. Summan av de
interna takbeloppen ska uppgå till det belopp som universitetet har att fördela totalt, dvs. takbelopp
från regeringen plus eventuellt anslagssparande. De interna takbeloppen används för avstämning och
avräkning vid årets slut. Antalet helårsstudenter som ryms inom takbeloppet relaterar till de nationella
ersättningsbeloppen beror på vilken mix av utbildningsområden som vetenskapsområdet väljer och hur
hög prestationsgraden inom området är.
•
•

Det interna takbeloppet för 2015 består av universitetets samlade beräknade takbelopp på
1534,5 mnkr.
Det interna takbeloppet 2015 för respektive områdesnämnd har pris – och löneomräknats
med 0,79 procent.

Förändrad anslagstilldelning enligt budgetpropositionen för 2014 som påverkar områdesnämndernas
interna takbelopp är;
•
•

•
•
229

utbyggnad av civil och högskoleingenjörsutbildningen (5,1 mnkr),
utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen (-5,6 mnkr). Utbyggnaden av
sjuksköterskeutbildningen finansieras med medel för tillfälliga platser som regeringen
beslutade hösten 2013,
utbyggnaden av läkarutbildningen (0,8 mnkr) som inleddes 2012,
med anledning av den bedömning som gjordes i propositionen Bäst i klassen
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•
•
•
•

en ny lärarutbildning om minskade kostnader (- 0,5 mnkr)
omfördelning av mellan lärar- och förskollärarutbildningarna (0,7 mnkr)
överföring av medel från Karolinska institutet av seende Gotland (3,0 mnkr)
vårändringsbudget för 2013 (-8,0mnkr)

Kvalitetsbaserad resurstilldelning. Vid Uppsala tillämpas följande principer:





År ett tillfaller 75 procent av tillskottet det eller de områden som erhållit det högsta betyget i
Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverkets) kvalitetsutvärdering och resterande
25 procent tillfaller rektors strategiska medel för att stödja kvalitetsarbetet inom universitetets
utbildningar.
Principen är sedan att berörda områdesnämnder får behålla 50 procent år två respektive
25 procent år tre.
Övriga medel används för universitetsövergripande strategiska kvalitetssatsningar.230

Strategiska satsningar. Under senare år har Uppsala gjort centrala avsättningar för strategiska sats‐
ningar inom grundutbildningsområdet.

Strategiska satsningar231
Uppsala universitet ska erbjuda utbildningar som står sig väl i den internationella konkurrensen och en
rad insatser har genomförts de senaste åren i syfte att öka kvaliteten i utbildningen och förbättra
utbildningsmiljön för studenter och lärare. För detta ändamål avsätts 5 mnkr för rektors strategiska
satsningar för 2015.

Ur verksamhetsplanen 2015232
3.2.1 Strategiska beslut om kvalitetsförstärkning – ej takbelopp
De strategiska besluten finansieras av den nationella kvalitetsbaserade resurstilldelningen. Medlen ingår
inte i universitetets takbelopp.
År 2013 och 2014 erhöll universitetet drygt 16 mnkr varje år med anledning av den nationella kvalitetsbaserade resurstilldelningen. En fjärdedel av de tillkommande medlen fördelas det första året genom
rektors strategiska beslut om kvalitetsförstärkning. År två och tre avsätts delar av medlen för fördelning i
universitetets verksamhetsplan för strategiska besluten om kvalitetssatsningar. Principen för fördelningen
av de tillkommande medlen beskrivs i avsnitt 3.1.2.
Från den kvalitetsbaserade resurstilldelningen 2013 genereras inför 2015 drygt 12 mnkr och från 2014
ytterligare 8 mnkr. Hälften av dessa medel 10 mnkr ska under 2015 bland annat stödja internationalisering
genom bland annat Erasmus Mundus masterprogram samt kvalitetssatsningar på utbildning på magisteroch masterprogram. Det innebär ett tillskott om 3 mnkr till områdesnämnden för humaniora och samhällskunskap, 2 mnkr till områdesnämnden för medicin och farmaci samt 2,5 mnkr till områdesnämnden för
teknik och naturvetenskap. Vidare avsätts 2,5 mnkr för insatser såsom att stimulera deltagande i inter230

UU Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2015, s. 9.
UU Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2015, s. 12.
232
UU Verksamhetsplanen för Uppsala universitet 2015, s. 9.
231
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nationella nätverk, Summer Schools och andra aktiviteter för att främja internationaliseringen. Inom
denna avsättning ingår en förstärkning av det internationella kansliet vid Studentavdelningen. Detta innebär en initial satsning med strategiska kvalitetsmedel som inför 2016 efter utvärdering bör övergå i en
förstärkning inom Universitetsförvaltningens ram.
För en kvalitetshöjning som bidrar till ökad rekrytering av blivande lärare i teknik och naturvetenskap,
avsätts 1 mnkr till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap. För ökade kostnader inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vård avsätts 1 mnkr till områdesnämnden för medicin och farmaci.
Uppsala universitet har ett nationellt uppdrag att ge utbildning i tolv språkämnen samt i egyptologi och
estetik. Två av ämnena ligger inom den historisk-filosofiska fakulteten och resterande inom den språkvetenskapliga fakulteten. Det nationella uppdraget innebär att undervisning måste erbjudas på någon nivå
även om antalet studenter vissa terminer är lågt. Universitetet har ett brett språkutbud och för att upprätthålla detta med god kvalitet och forskningsanknytning behövs ökad tilldelning. År 2015 fördelas
8 mnkr till ämnen inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap för vilka universitetet
har nationellt ansvar.

Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning
Uppsala universitet har sedan år 2012 en ny modell för fördelning av basanslag.

Ur verksamhetsplanen 2015233
4 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå
Anslaget som avser forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas universitetet i två anslagsposter;
en anslagspost för basresurser som innehåller anslagen till vetenskapsområdena, Kollegiet för samhällsforskning (SCAS) och övriga forskningsmedel samt en anslagspost för Nationellt centrum för
kvinnofrid (NCK).
4.1 Anslagstilldelning och intern fördelning
Basresursen fördelas till områdesnämnderna huvudsakligen på grundval av tidigare års fördelning.
Denna fördelning bygger på den uppdelning av anslaget som regeringen tidigare gjorde på respektive
vetenskapsområde och SCAS inklusive den beräknade pris- och löneomräkningen om 0,79 procent.
4.2 Intern kvalitetsbaserad resurstilldelning
I verksamhetsplanen för 2012 användes universitetets interna modell för kvalitetsbaserad resurstilldelning för första gången. Utgångspunkterna i modellen för fördelning av anslag för forskning och
utbildning på forskarnivå är att:
•
•
•
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10 procent av basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas enligt den
interna modellen för kvalitetsbaserad resurstilldelning,
ingångsvärdena i modellen sätts så att vetenskapsområdena jämförs med sig själva över
tiden,
fördelningen ska baseras på kvalitetsindikatorerna externa medel (25 procent),
publikationer och citeringar enligt den så kallade norska modellen (25 procent), andel av
beviljade projektmedel från Vetenskapsrådet (25 procent) samt universitetets egna
kvalitetsbedömningar (25 procent).
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4.2.1 Fördelning av anslag
Den kvalitetsbaserade resursfördelningen utgörs av 10 procent av basanslaget (basresurs exkl. SFO
och Campus Gotland) vilket innebär 161,9 mnkr 2015. Dessa medel delas i fyra lika stora delar, dvs.
40,5 mnkr, på indikatorerna externa medel, publikationer och citeringar, andel av Vetenskapsrådets
beviljade projektmedel samt egna kvalitetsbedömningar. Underlaget för beräkningarna av de tre
första kvalitetsindikatorerna utgörs av utfallet de tre senaste åren. För att vetenskapsområdenas olika
förutsättningar ska avspeglas i modellen beräknas ingångsvärden som baseras på vetenskapsområdets
andel av basanslaget 2012. Utfallet 2015 visar att vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap ökat sina publikationspoäng enligt den norska modellen, externa medel och andel av
Vetenskapsrådets beviljade projektmedel mer än de övriga vetenskapsområdena vilket medför ett
tillskott om 4,2 mnkr.
Den del av den kvalitetsbaserade resurstilldelningen inom universitetet som fördelas på basis av egna
kvalitetsbedömningar, 40,5 mnkr, används 10 mnkr till medfinansiering av stora internationella
forskningsprojekt exempelvis projekt som finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) samt 10
mnkr till finansiering av internationell rekrytering av framstående forskare. Vidare ska 3,8 mnkr
skapa möjligheter för seniora forskare inom Uppsala universitet att erhålla medel för att förlägga en
forskningsvistelse vid ett prioriterat partneruniversitet, inklusive medel till Matariki Fellows,
stimulera till deltagande i internationella nätverk samt medel för att genomföra kortare perioder av
erfarenhetsutbyte, s.k. shadowing, vid utländskt lärosäte.
Resterande 16,6 mnkr av avsättningen för egna kvalitetsbedömningar fördelas till respektive vetenskapsområde och ska användas för att bidra till satsningar på forskningen såsom underrepresenterat
kön för främst professorer, infrastruktur samt gränsöverskridande forskning. Detta finansieras i
proportion till anslagets storlek. Det innebär därmed ingen omfördelning mellan vetenskapsområdena
av dessa medel.
I verksamhetsplanen för 2014 exemplifierades med satsningar på underrepresenterat kön för främst
professorer och gränsöverskridande forskning inom ramen för de 16.6 mnkr som fördelas proportionellt mellan vetenskapsområdena. Inför 2015 ingår även satsningar på infrastruktur mot bakgrund
av det arbete som pågår såväl nationellt som internt vid Uppsala universitet.
Det nationella systemet för finansiering av forskningsinfrastruktur revideras för närvarande. En
utvecklad dialog har inletts mellan forskningsfinansiärerna och universiteten vilket möjliggör för
Uppsala universitet att föra fram synpunkter på hanteringen och prioritering av nationell forskningsinfrastruktur. Samtidigt ställer processen ökade krav på det interna strategiarbetet liksom på universitetets förmåga att prioritera och skapa förutsättningar för långsiktigt ansvarstagande. Resultatet av
det nationella arbetet kommer också att ingå i underlaget för nästa forskningsproposition.
Uppsala universitets eget mera övergripande arbete med infrastrukturfrågan initierades under 2013 av
rektor. En kartläggning av befintlig infrastruktur har genomförts och förslag till processer för intern
beredning har tagits fram. Resultatet redovisades i en rapport i april 2014. Med rapporten som
underlag tas nu nästa steg. Inom varje vetenskapsområde men också mellan områdena och i samarbete med den ansvarige för översynen fördjupas arbetet med strategier och prioriteringar. Rektor
avse att formera en universitetsövergripande gruppering för att bidra till ytterligare strategiskt fokus i
dessa frågor.
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I verksamhetsplanen för år 2015 har Uppsala universitet också gjort avsättningar för att kunna finansiera
strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Ur verksamhetsplanen 2015234
4.3 Centrala avsättningar
Rektors strategiska medel

Rektors strategiska medel, 51 mnkr, avsätts för särskilda satsningar inom forskning och utbildning på
forskarnivå. Finansieringen av de strategiska medlen har successivt byggts upp genom avsättningar från
anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå och områdesnämnderna avsätter därutöver medel
bland annat för medfinansiering av de strategiska insatserna.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab)
Kort bakgrund (information från www.vr.se)
De strategiska forskningsområdena (SFO) lanserades i 2008 års forskningsproposition. Statsmakten ville
satsa på ett antal strategiska områden där svensk forskning tillhörde den internationella forskningsfronten
eller bedömdes ha potential att nå dit. De 43 strategiska forskningsmiljöer som utsågs uppfyllde
regeringens tre huvudsakliga kriterier: långsiktiga förutsättningar att hålla högsta internationella kvalitet,
förutsättningar att kunna bidra till att tillgodose stora samhällsbehov och lösa viktiga problem i
samhället, samt ha anknytning till det svenska näringslivet.
Sommaren 2009 lämnade Vetenskapsrådet, Fas (nuvarande Forte), Formas, Vinnova och Energimyndigheten sin rekommendation om finansieringen av 20 strategiska forskningsområden som regeringen pekat
ut i forskningspropositionen, och som skulle fördelas direkt till lärosätena. Regeringen följde myndigheternas rekommendation och tog beslut om forskningsstöd i höstbudgeten 2009 och omfattade fem år
(2010–2014). De strategiska forskningsområden som valdes utgick från följande kriterier:
•
•
•

Forskning som långsiktigt har förutsättningar att vara av högsta internationella kvalitet
Forskning som kan bidra till att tillgodose stora samhällsproblem och lösa viktiga problem i
samhället
Forskning inom områden med anknytning till det svenska näringslivet

Arbetet inom de 43 strategiska forskningsmiljöerna redovisades årligen, och utvärderades under 20142015. Rapporten redovisades i maj 2015.

SFO utvärdering 2015 (generella kommentarer till hela SFO-satsningen)235
Utvärderingen av SFOerna analyserade vetenskaplig kvalitet i ett internationellt perspektiv med avseende
på effekter för samhälle och näringsliv. Samverkan med andra lärosäten, forskningsinstitut, näringsliv och
samhälle har också beaktats liksom bedömning av koppling till utbildning. En viktig del har också varit
lärosätenas insatser för att möjliggöra en långsiktig uppbyggnad av forskningen.
Enligt expertpanelen har en av de främsta styrkorna med SFO-satsningen varit dess långsiktighet, vilket
har möjlig gjort att kombinera risktagande, höga ambitioner i forskningsprojekt och i rekrytering av viktig
forskningskompetens samt utveckling av forskningsområden. Panelen noterar i sin rapport att strategiskt
234
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ledarskap på lärosätesnivå förefaller korrelera med hög kvalitet i forskningen och ett generellt mervärde
av SFO-stödet för miljöernas utveckling. Samtidigt uppvisar stödformen efter fem år ett antal tillkortakommanden, inte minst vad gäller de strategiska områdenas kopplingar till samhällets behov och utbildningarnas utveckling. Ett resultat av utvärderingen är en omfördelning av medel mellan SFO.
SciLifeLab236 i Stockholm – Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan samt Karolinska
Institutet respektive SciLifeLab i Uppsala (Uppsala universitet) – utgjorde regeringens båda satsningar
(inom SFOerna) för området molekylära biovetenskaper åren 2010–2014. I utvärderingen av SFOerna
fick båda SciLifeLab‐miljöerna det högsta betyget ”Excellent” inom samtliga tre kategorier: Performance,
Strategy and Added value. Rekommendationen från de utvärderande myndigheterna var att finansie‐
ringen till de båda satsningarna skulle fortsätta. I och med forsknings‐ och innovationspropositionen
2012 förstärktes satsningen SciLifeLab, nu med uppdrag som sammanslagen organisation och som
nationell satsning.
Om SciLifeLab
SciLifeLab har nio nationella plattformar: Genomik, Funktionsgenomik, Proteomik, Bioinformatik,
Bioimaging, Strukturbiologi, Kemisk biologi, Klinisk diagnostik och Läkemedelsutveckling. Därtill ingår sju
regionala faciliteter av nationellt intresse, vilka erbjuder service och kompetens inom respektive
teknikområde. För att skapa en stark forskningsmiljö med fokus på hälsa och miljö, har en grupp på
totalt 123 SciLifeLab fakultetsmedlemmar identifierats vid de fyra SciLifeLab‐lärosätena (77 inom UU)
som med tillhörande forskargrupper har anslutit sig till SciLifeLab.
Dessutom har ett antal forskargruppsledare (10 på UU), SciLifeLab Fellows, rekryterats till värd‐
universiteten inom SciLifeLab. Den tvärvetenskapliga styrkan hos miljön visas också med publikationer
inom vitt skilda områden såsom evolutionsbiologi, miljöforskning, molekylär teknikutveckling, epigene‐
tik, farmaceutisk forskning, virologi, materialforskning, veterinärmedicin och inom många humana
sjukdomsområden.
Verksamheten består av följande delar: 237
Forskningsinfrastrukturer. För att möta de olika behoven inom biovetenskaplig forskning har SciLifeLab
ett brett utbud av instrument och tjänster – från högupplöst mikroskopi till kartläggning av gener och
läkemedelsutveckling. Många av analysmetoderna är storskaliga och man tillhandahåller även
bioinformatisk service för bearbetning av omfattande datamängder.
Forskning. Primärt görs satsning via rekrytering av SciLifeLab Fellows (se ovan), där ett nationellt
program; SciLifeLab National Fellows (med rekryteringar även vid lärosäten utanför SciLifeLabs värd‐
universitet) startas under år 2015. Med start år 2014 initierades också ett program med resurser avsatta
för nationella projekt, där forskare från hela landet kan ta del av ytterligare resurser för större projekt
inom storskalig genomik.
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Utbildning. SciLifeLab stärker svensk forskningskompetens genom att anordna kurser och utbildningar
för studenter och forskare på alla nivåer. SciLifeLab ska vara ett komplement till lärosätenas utbud av
kurser och utbildning inom life science. Det främsta fokuset är på teknologi‐ och bioinformatiktunga kur‐
ser där SciLifeLab har en stor kompetens, samt utbildningar som involverar flera discipliner/samarbeten
mellan flera av värduniversiteten.
Samverkan. SciLifeLab erbjuder en tvärdisciplinär forskningsmiljö som samverkar med hälso‐ och
sjukvård, myndigheter och näringsliv för att forskningsresultaten ska tillämpas i samhället i form av ny
klinisk metodik, nya läkemedel och en bättre miljö. Vid Uppsala universitet har också en plats för sam‐
verkan skapats, i och med att byggnaden Navet, i Campus Biomedicinskt Centrum (BMC) färdigställdes
år 2014. Navet har omgående inneburit en tydlig markering och en stark förutsättning för ett fokuserat
arbete för samverkan. Här möts forskare över organisationsgränser och tvärvetenskapligt, och här hålls
många möten och aktiviteter för samverkan mellan akademi och externa organisationer.
Aktiviteter inriktade på samverkan är många, och kan delas in i följande målgrupper:
Forskningssamverkan (inom akademin)

Sedan start år 2010 har ett omfattande program genomförts av SciLifeLab för att skapa och öka
förutsättningar för ökad samverkan inom akademin. Årligen genomförs ett stort antal vetenskapliga
konferenser, workshops och seminarier inom ramen för SciLifeLab‐samarbetet. Sedan 2013, i och med
tydliggörandet av det nationella uppdraget, genomförs också många event på plats hos andra lärosäten,
utanför de fyra värduniversiteten.
Inom Uppsala universitet har SciLifeLab‐satsningen inneburit en rad strukturella utmaningar, men också
många nya framgångsrika samarbeten. SciLifeLab i Uppsala innebär samarbete över två vetenskapsom‐
råden, och med forskningsinfrastrukturer och satsningar på 13 olika institutioner. De stora satsningarna
på vetenskapliga‐ och samverkansaktiviteter, och den gemensamma mötesplatsen Navet innebär också
nya möjligheter för samarbeten över de vetenskapliga gränserna.
Näringslivssamverkan

Samverkan inom detta område genomförs i nära samarbete med UU Innovation. För att initiera och
driva konkreta samverkansprojekt utvecklas och drivs arbetet med flera verktyg.




Det VINNOVA‐stödda projektet ”SciLife Innovation” startades och ledde under 2014 till sex
samarbeten mellan akademi och företag. SciLifeInnovation är ett partnerskapsprogram som
syftar till att identifiera och initiera samverkansprojekt mellan industri och akademi. Grunden är
ett omfattande arbete för att identifiera konkreta behov där såväl företag som akademi
identifierar en win‐win‐situation i ett projekt. SciLifeInnovation har utvecklats av
innovationskontoren vid UU och KI tillsammans. För närvarande pågår utvecklingsarbete av
projektet till ett SciLifeLab Partnering, med syfte att bli en nationell satsning.
Ett annat, mycket uppskattat samverkansverktyg är AIMday®, vilket arrangerats inom en rad
områden inom livsvetenskaperna; Diabetes, Cancer, Diagnostik & Biomarkörer, CNS sjukdomar
och inom imaging. AIMday® är ett unikt möteskoncept, utvecklat av UU Innovation, vilket
innebär att företags och andra externa organisationers behov av ny kunskap, matchas med
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a)

akademisk expertis, vilket i många fall också leder vidare till ny förståelse och utvecklat
samarbete.
Under åren har också ett stort antal event av olika slag arrangerats för, eller i samverkan, mellan
SciLifeLab och näringslivsaktörer. Speciellt värt att nämna är till exempel att år 2013 arrangera‐
des konferensen “In joint battle against Infectious Disease and Antibiotic resistance”, som ett
resultat av samarbete mellan industri och akademi för att utveckla samverkansplattformar.
Varje månad bjuder även SciLifeLab in till ”Mini‐utställningar”, för att möjliggöra för företag att
visa upp ny teknik för akademiska grupper.

Hälso-sjukvård samt myndigheter

Samverkan mellan SciLifeLab och hälso‐sjukvården är nära och många samarbeten har utvecklats och
pågår. Under åren 2012–2013 etablerades ett antal laborativa verksamheter under plattformen ”Klinisk
diagnostik”. Verksamheterna arbetar i nära samverkan, eller i flera fall som gemensam organisation,
med sjukhusen i Uppsala och Stockholm. En av faciliteterna i Uppsala; Klinisk sekvensning, är ett unikt
partnerskap mellan UU och Akademiska sjukhuset där storskalig teknik inom molekylära biovetenskap,
nyttiggörs inom sjukvården. Diagnostiska paneler för klinisk sekvensning (av arvsmassa) används för att
diagnosticera solida tumörer, leukemi, och ärftliga sjukdomar har utvecklades som pilotprojekt, men har
nu kvalitetssäkrats och används i sjukvården. Motsvarande utveckling pågår inom andra teknikområden,
med syfte att utveckla, och tillämpa storskaliga SciLifeLab‐tekniker för patientnytta.
SciLifeLab har också initierat och utvecklat olika typer av samverkan med en rad myndigheter. Några
samarbeten speciellt värda att nämna är med Länsstyrelsen i Uppsala, där SciLifeLab bland annat
medverkat vid stort antal besökskoordineringar för internationella besökare, där specifika svenska
styrkeområden visats. Ett annat samverkansområde är med ett stort antal myndigheter (bl.a. Statens
Veterinärmedicinska Anstalt, Livsmedelsverket, Myndigheten för Samhällsbeskydd och Beredskap samt
Folkhälsomyndigheten), alla med uppdrag inom smittskyddsområdet. SciLifeLab utgör Europas tredje
största laboratorium med avseende på en teknik och kunskap av stort intresse för detta område.
Samverkan mellan akademin och dessa myndigheter är självklar, men formerna behöver utvecklas.
Skolsamverkan och allmänhet

Redan från start, men också i ökande grad, har den stora satsningen på SciLifeLab skapat ett stort
intresse från allmänhet och från många organisationer. För att svara mot detta intresse anslås så
mycket resurser som möjligt för att ge allmänna presentationer, ta emot grupper av besökande, samt
publiceras och trycks informationsmaterial om SciLifeLab. Som ett exempel för att visa det stora
intresset kan nämnas att under år 2010 beskrevs SciLifeLab i ett 30‐tal artiklar, radio‐reportage och i TV,
år 2013 var motsvarande siffra 600.
En särskild satsning görs för att inspirera kommande generations forskare genom ett program som kallas
Science for Schools. SciLifeLab har inte möjlighet, och har inte sett anledning att göra stora, egenorgani‐
serade aktiviteter, utan har istället anslutit sig till kvalitativa bra satsningar i andra organisationer:
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Vetenskapsfestivalen SciFest som organiseras av Uppsala universitet
Besökskoordinering och föreläsningar till eventet Forskarfredag
Kungliga Vetenskapsakademins inspirationsföreläsningar för högstadie‐ och gymnasielärare
Biologiska muséet i Uppsalas Biotopia – där SciLifeLab hjälper till med utveckling av övningar för
skolklasser
Ett antal olika aktiviteter med Science centret Tom Tit

Finansiering
SciLifeLab finansieras på såväl lokal nivå, av universitetet, som nationell nivå. Grundfinansieringen för
det nationella uppdraget till Uppsala universitet, KI, KTH samt Stockholms universitet är (150+40
MSEK/år 2013–2015, 200+50 MSEK/år från 2016)
Ursprungliga SFO‐finansieringen (43,5 MSEK/år till Uppsala universitet, 101,5 MSEK/år gemensamt till de
tre lärosätena i Stockholm).
Medfinansiering från deltagande lärosäten. Uppsala, KI, KTH samt Stockholms universitet är betydande i
och med att verksamheterna finns integrerat i universitetsmiljön. Detta gäller inte minst samverkans‐
aktiviteter, där dessa görs i nära samarbete med andra aktörer inom lärosätet (t.ex. med UU Innovation)
(se nedan ”Erfarenheter”).
Forskningsinfrastrukturerna finansieras också från externa finansiärer, bland annat Vetenskapsrådet
(RFI) och Knut och Alice Wallenberg Stiftelse.
Kopplat till SciLifeLab finns också ett stort antal forskargrupper, vilka erhåller finansiering såväl från
lärosätet som via externa finansiärer.

Organisation
Som beskrivits ovan är SciLifeLab ett samarbete mellan fyra lärosäten (UU, KI, KTK, SU), med uppdrag
(sedan 2013) att verka som nationell resurs med bland annat ett stort antal forskningsinfrastrukturer.
Regeringen tillsatte, vid instiftandet av SciLifeLab som nationell resurs, en ordförande, samt en närings‐
livsrepresentant, för SciLifeLabs nationella styrelse. Övriga ledamöter kommer från SciLifeLabs värd‐
universitet (fyra i antal), samt ytterligare tre, nominerade av från landets övriga lärosäten.
SciLifeLab har en nationell ledningsgrupp som leder det operativa arbetet med SciLifeLab. Lednings‐
gruppen består av personer från de fyra värduniversiteten. Ledningsgruppen leds av en Director och en
Co‐Director. Arbetet inom respektive nod (Stockholm respektive Uppsala) leds av var sin site director,
vilka också är ledamöter i den nationella ledningsgruppen.
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Erfarenheter
Uppdrag och rapportering för samverkan. För SFO:erna tydliggjordes det redan i uppdragskriterierna
att uppdraget innebar att arbeta med samhällsutmaningar och i samarbete med svenskt näringsliv.
Detta har också årligen följts upp i återrapportering och i utvärdering, vilket inneburit och medfört att
miljöerna kunnat arbeta systematiskt med samverkansfrågorna.
Effektiv samverkan – gemensamt. För SciLifeLab vid Uppsala universitet har det varit en uttalad strategi
att bedriva samverkan i tätt samarbete med redan existerande funktioner inom lärosätet – såväl inom
förvaltningen, som inom respektive vetenskapsområde och inom de olika institutionerna. Stor energi
har lagts på att identifiera samverkanspartners, såväl utom, som inom det egna lärosätet. Strategin har
varit att möjliggöra långsiktiga och resurseffektiva samverkansaktiviteter, som också kan utvecklas över
tid.

Uppsala universitet musik & museer
Uppsala universitet musik och museer (UUMM)238 är en universitetsgemensam funktion som bedriver
publik verksamhet med betoning på vetenskap och kultur inom sex områden: Uppsala linneanska
trädgårdar, Museum Gustavianum, Evolutionsmuseet, Akademiska kapellet, Körcentrum och Uppsala
University Jazz Orchestra. En bärande del av uppdraget är att ansvara för och tillgängliggöra
universitetets samlingar som infrastruktur för forskare och studenter samt utveckla lärandemiljöer,
publika mötesplatser och evenemang.
Genom åren har flera mycket välbesökta programpunkter blivit återkommande publikfavoriter. Utom‐
huskonserter i Botaniska trädgården men världsartister som Elton John och Kulturnatten, där univer‐
sitetets samtliga kulturverksamheter deltar, lockar många tusen besökare i alla åldrar. Evolutions‐
museets dinosaurier är en viktig ingång till samtal om naturvetenskap, inte minst för barn. Museum
Gustavianum mitt emot Domkyrkan är en publikmagnet liksom linneminnena som är en Världsarvs‐
kandidat – båda med fokus på vetenskapen i då‐ och nutid. Sammantaget besöktes Uppsala universitets
publika program och verksamheter av drygt 350 000 personer under 2014.
Unika samlingar, kulturskatter och levande bildningstraditioner ger universitetet goda möjligheter att
berika studenternas utbildningstid och genom praktik, projektarbeten och arvoderade anställningar
bidra till kvalitet i utbildningen samt arbeta med studenternas anställningsbarhet. Under året har
studentinslagen successivt utvecklats och under hösten har en grupp om 20 studenter från samtliga
vetenskapsområden rekryterats till Museum Gustavianum för att efter utbildning arbeta med guidning
och programverksamhet och nu följer Evolutionsmuseet efter. Även Uppsala linneanska trädgårdar och
Musicum erbjuder olika möjligheter för studenter inom relevanta utbildningar att meritera sig och få
viktiga kontakter med yrkeslivet.
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Organisation
Verksamhetsinriktningen tydliggörs i en arbetsordning som pekar ut uppdrag att strategiskt och opera‐
tivt främja samverkan och dialog med det omgivande samhället om vetenskap samt anordna kultur‐
aktiviteter och exponera universitetet som ledande bildningsmiljö.
UUMM är organisatoriskt inordnat som en stödfunktion och chefen för UUMM rapporterar till
universitetsdirektören. Chefen för UUMM representerar också avdelningen som helhet i universitets‐
gemensamma planeringsprocesser och ansvarar för att utarbeta mål och strategier avdelningen. För det
dagliga operativa arbetet i verksamheterna svarar chefer med relevant kärnkompetens inom respektive
verksamhetsområde.

Finansiering
Huvuddelen av resurserna till UUMM kommer från avkastningen på historiska donationer, främst de så
kallade Gustavianska arvegodsen. Donationerna bidrar årligen med drygt 45 mnkr till verksamheten.
Avkastningen på donationskapitalet blir ett välkommet tillskott där de förstärker utbildningsanslagen
samt bidrar till samverkansaktiviteter som kommer samhället och allmänheten till nytta. Resurser från
forskningsanslaget går till att finansiera de delar i verksamheten som vänder sig till forskare – till
exempel för att tillgängliggöra de omfattande föremålssamlingarna för forskning. Universitetet allokerar
cirka 20 mnkr/år från basanslagen. Inga avsättningar görs från basanslaget till utbildning. Dock med‐
verkar främst museerna i utbildningen genom en bred palett av aktiviteter.
Samarbetet med externa aktörer utvecklas kontinuerligt och inrymmer både offentliga, privata och
ideella partners av varierande storlek. Med Uppsala kommun finns ett långsiktigt avtal där Uppsala
linneanska trädgårdar ges ett generellt driftsbidrag, som för år 2014 uppgick till 6,3 mnkr. Bidraget
motiveras av trädgårdarnas karaktär av offentlig plats och avser inte specifika projekt eller evenemang.
Under året har också samarbetsavtal tecknats med Svenska Linnésällskapet avseende visningar, butik
och antikvariskt omhändertagande av föremålen i Linnémuseet, vilket har Svenska Linnésällskapet som
huvudman. Avtal har också tecknats med Stockholms universitet angående konstantikvariska insatser.
Externa medel erhålls också efter ansökan från till exempel Riksbankens jubileumsfond och ArtData‐
banken. Till de externa medlen räknas också publikintäkter och uppdragsverksamhet enligt ovan.
Sammantaget uppgår de externa bidragen till ca 17 mnkr/år.

Erfarenheter
Uppsala universitets kulturarv är i många delar unikt för Sverige och av högsta internationella klass.
Universitetet tillgängliggör det för allmänheten i former som syftar till att öka intresset för vetenskap
och för att förkovra sig genom ny kunskap och utbildning. En viktig uppgift är också att öka kunskapen
om och förståelsen för vad vetenskap är, hur vetande kommer till och skapa en medvetenhet om hur
man genom att förhålla sig kritiskt kan underlätta sakligt grundade bedömningar i konkurrens med
högröstade kommersiella eller ideologiska intressen, till exempel i frågor som rör miljö eller hälsa.
Som lokal kulturaktör är universitetet en mycket stor arrangör av aktiviteter. Ett brett spektrum av
arrangemang gör att alla kan hitta något att ta del av – vissa aktiviteter är gratis, till exempel ett besök i
Botaniska trädgården eller konsertserien Blue Monday. Barnverksamhet finns i många olika former och
vänder sig till både skola/förskola och familjer. Vetenskap och vetenskapshistoria står i centrum i
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museer som Gustavianum och Evolutionsmuseet. Universitetets konstsamling anses vara landets mest
betydande efter Nationalmuseum. I Myntkabinettet visas mynt och medaljer från antiken och framåt
samtidigt som programverksamheten lyfter fram ekonomi och pengar ur olika perspektiv – för allmän‐
het och specialintresserade.
Universitetet arbetar också med attitydpåverkan/breddad rekrytering genom aktiviteter som har en låg
tröskel för deltagande. Under år 2015 pågår till exempel ett kultursamverkansprojekt med titeln Den
Goda Staden. Projektet involverar cirka 25 organisationer och fokuserar på staden som livsmiljö,
stadsplanering och faktorer som utvecklar staden till en attraktiv och välfungerande plats att leva i. Som
ett delprojekt produceras musikalen West Side Story, och den fungerar som plattform för samtal om
viktiga teman i föreställningen – segregation, språk, utanförskap, unga människors väg till en egen iden‐
titet och hur man kan påverka sitt liv (där utbildning förstås är en möjlig väg). Runt föreställningen
arrangeras ett samverkansprogram där offentliga aktörer, företag och organisationer som till exempel
Uppsala Stadsmission och Drivhuset (innovationsstöd för unga) samt forskare och studenter från
Uppsala universitet skapar programpunkter tillsammans för dialog och delaktighet. Genom projektet når
universitetet ett stort antal aktörer och individer som vanligen inte ingår i universitetets kontaktyta.
Föreställningen skapar samtidigt en gemensam upplevelse att bygga samtal kring. Näringsliv och
beslutsfattare deltar på ett självklart sätt i aktiviteter tillsammans med till exempel ungdomar från
studieovana hem och skolor i mindre priviligierade stadsdelar.
Många aktiviteter vänder sig också inåt, mot universitetets kärna. Utöver att ta emot lärare med
studentgrupper för lektioner och seminarier arbetar man aktivt och systematiskt med att erbjuda
praktikmöjligheter, examensarbeten och timanställningar för studenter. Syftet är att vara en resurs för
studenternas kompetens och karriärutveckling. Verksamheterna ger möjlighet till kontakt, erfarenhet
och referenser inom en rad yrken som relaterar till museiprofessionen och andra yrken där kunskaps‐
förmedling är ett viktigt inslag. Flera av dem är inom det humanistiska området där låg studentpeng
svårligen medger praktiska inslag i den reguljära verksamheten. Samtidigt bidrar verksamheten till
studenternas kontakt med yrkeslivet och ökar anställningsbarheten. Universitetet har också med
utgångspunkt i ett utomordentligt högklassigt kulturarv kunnat förstärka med flera topprekryteringar
som ytterligare höjer verksamhetens kvalitet. Rekryteringarna bidrar till att göra UU till en attraktiv
partner för internationella aktörer inom området. Samverkan etableras nu med universiteten i Oxford
och Cambridge m.fl. samtidigt som den första ansökan om medel från EU lämnats in. I sammanhanget är
också samarbetet med universitetsbiblioteket viktigt och intressant då de ligger långt framme både
genom ett eget förstklassigt kulturarv men också genom att vara offensiva på det digitala området.
UUMM deltog för något år sedan i ett universitetsövergripande kvalitetsprojekt med internationell
benchmarking. Bedömarpanelen rekommenderade att i ökad utsträckning tillgängliggöra och nyttja
samlingar och kulturmiljöer i forskning och utbildning. Som en följd av rekommendationen utvecklas för
närvarande en universitetspedagogisk kurs för lärare som vill utveckla sig och sin undervisning i den
riktningen. Kursen har 16 deltagare och kommer också att etablera ett lärarnätverk samt en pedagogisk
exempelsamling.
Utifrån lärosätets perspektiv är UUMM en samverkansresurs som ger goda möjligheter till kontakt
mellan vetenskap och allmänhet. Kulturmiljöer och samlingar är också en resurs som förutom att stödja
forskning och utbildning också berikar det omgivande samhället. De samverkansprojekt och publika
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aktiviteter som genomförs är för universitetet ett attraktivt sätt att möta externa intressenter. Därtill
nyttjas miljöer, musik och samlingar ofta i representativa sammanhang, vid statsbesök och akademiska
högtider.
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