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Sammanfattning 

Under 2018 genomfördes en kartläggning av lärosätets pågående internationella 
samverkansprojekt med icke-akademiska partners inom ramen för det Vinnova-
finansierade projektet INSA (Internationalisering av Samverkan). Kartläggningen 
identifierade 120 pågående projekt i samverkan mellan företag, myndigheter, 
stiftelser, skolor, sjukhus, föreningar och forskningsinstitut. De varierar från 
mindre projekt som drivs av ett fåtal personer till omfattande projekt med ett stort 
antal partnerorganisationer från många länder involverade. Det finns tydliga 
kopplingar mellan i vilka länder som LiU har utbildnings-, forsknings- och 
samverkanskontakter men det finns också möjliga synergieffekter i vissa delar av 
världen där till exempel utbildningssamarbete är vanligt medan det finns få eller 
inga identifierade samverkansprojekt. LiU:s starka samverkansregioner är för 
tillfället framför allt Europa, Kina och USA, något som också i viss mån speglar 
lärosätets starka studentutbytesregioner. 

Utifrån kartläggningen gjordes ett urval av 30 projektägare som intervjuades om
sina projekt och gav sina bilder av hinder och möjligheter inom internationell 
samverkan. De gav också input inför arbetet med att ta fram en ny internationell 
strategi för lärosätet och pekade på flera områden, främst inom finansiering, 
projektkoordinering, kommunikation, administration och personalfrågor, som LiU 
kan arbeta vidare med för att stödja internationella samverkansprojekt på ett bättre 
sätt. Även fortsättningsvis välkomnar Samverkansenheten fler exempel på 
internationell samverkan och förslag på hur den kan främjas.
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1. Bakgrund: internationell samverkan med icke-akademiska 
partners 

Samverkan och internationalisering är viktiga delar av lärosätenas kvalitetsarbete
Det möjliggör kapacitetsbyggande, nätverkande och kulturellt utbyte som kan bidra 
till såväl ny kunskap som samhällsnytta och stärkt konkurrenskraft för de 
inblandade. Den senaste svenska forskningspropositionen, Sveriges politik för 
global utveckling och regeringens handlingsplan för Agenda 2030 är exempel på 
policy som uppmuntrar ökat globalt samarbete och ökad samverkan mellan politik, 
myndigheter, näringsliv, civilsamhälle samt universitet och högskolor. Enligt en 
nyligen publicerad EU-rapport (Lamy et al. 2017) kan ökad internationell 
samverkan över både aktörs- och landsgränser också motverka negativa effekter av 
globaliseringsprocesser.

Det finns idag vid de flesta universitet och högskolor väl upparbetade rutiner för 
samarbeten mellan universitet men strategier gällande internationell samverkan 
med näringsliv och offentlig verksamhet är inte lika välutvecklade. Att skapa 
tydligare strategier, rutiner och stöd för internationell samverkan skulle exempelvis 
kunna underlätta för anställda och studenter vid LiU att identifiera nya 
samarbetspartners, hitta relevanta underlag eller finansiering snabbare.

I linje med detta har åtta lärosäten beviljats medel från Vinnova för att genomföra 
det nationella strategiska samverkansutvecklingsprojektet ”Internationalisering av 
Samverkan” (INSA). Projektet leds av Högskolan i Jönköping och övriga 
projektpartners är LiU, Högskolan i Gävle, Örebro universitet, Mittuniversitetet, 
KTH, Högskolan i Skövde och Malmö Universitet. Projektet syftar till att genom ett 
antal piloter hos berörda projektpartners kartlägga strategier, prioriteringar och 
metoder för samverkan med icke-akademiska parter (näringsliv, civilsamhälle, 
offentliga och idéburna organisationer) utanför Sverige. Vidare kommer 
svårigheter, hinder och möjligheter med att integrera de horisontella perspektiven 
internationalisering och samverkan i akademins huvudprocesser att 
problematiseras. Förväntat projektresultat är att utveckla de deltagande lärosätenas 
förmåga till en hållbar internationalisering driven av samverkan.

a. INSA-projektet vid LiU  
LiU:s internationella samverkan har av tradition till stor del varit aktivitetsbaserad 
där enskilda forskares, forskargruppers, lärares och programnämnders specifika 
intressen och kontakter styrt agendan. Under senare år har dock en mer 
institutionaliserad samverkan med regionala, nationella och globala partners, från 
näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kommit till stånd. Några exempel är 
LiU:s engagemang tillsammans med SAAB för uppbyggnad av en gemensam 
infrastruktur för forskning och utveckling i Brasilien, samverkan med det 
kommunägda bolaget Tekniska verken och Guangzhou University för etablerandet 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
SAMVERKANSENHETEN 

Internationell samverkan vid LiU 
 

4(34)

 
 

 
 

av ett gemensamt center för hållbar stadsutveckling i Guangzhou, Kina och 
samverkan med VOLVO där FoU-frågor kring design och produktutveckling står i 
centrum tillsammans med Tongji University i Shanghai. Ytterligare exempel är 
LiU:s engagemang för att tillsammans med det Linköpingsbaserade IT-företaget 
IFS bygga upp ett globalt universitetsprogram. I samverkan med IFS har studenter 
från LiU:s masterprogram IT och management erbjudits praktik vid företagets 
kontor i Sri Lanka. Som ett led i regeringens exportstrategi har LiU dessutom tagit 
en aktiv roll i det regionala exportcenter som under året byggts upp i Östergötland. I 
exportcentret samlas representanter från relevanta offentliga aktörer - Almi, 
Linköpings universitet, Enterprise Europe Network, Business Sweden, 
Exportkreditnämnden och Tillväxtverket - för att på olika sätt stödja företags 
exportsatsningar. LiU bidrar med sina globala forsknings- och utbildningsnätverk 
och den kunskap och kompetens som finns hos lärosätets många internationella 
forskare och studenter. 

I linje med ovan har lärosätet även, på uppdrag av regeringen, engagerat sig i ”the 
Swiss-Sweden Innovation Initiative” (SWII), ett statsstött utvecklingsprogram för 
att öka den transnationella innovationsförmågan i samverkan mellan svensk och 
schweizisk akademi och näringsliv. Ett liknande program drivs i samverkan med 
SIDA, SERDA och RARS i Bosnien-Hercegovina där en utvecklingsfond, 
”Challenge-2-Change”, satts upp för att stödja innovation och tillväxt i svensk-
bosniskt näringsliv. 

En annan typ av samverkan som funnits länge men som ökat de senaste femton
åren är bilateralt forskningssamarbete finansierat av Sida där en del av målen 
handlar om att stärka kapacitet inom forskning, utbildning, administration och 
infrastruktur vid universitet i låginkomstländer. Det är samverkan där forsknings-
och utbildningssamarbeten utgör en stark grund men som också ska uppnå 
kapacitetsmål, finansieras av biståndsmedel och ofta innefattar ytterligare icke-
akademiska aktörer. Några exempel är de många samarbetsprojekten mellan 
aktörer i Östra Afrika och Matematiska Institutionen respektive Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande. Samarbetet mellan Moi University i Kenya och LiU
stöttades med biståndsmedel under en period och firar 30 år 2019. Det innefattar 
både forsknings- och utbildningssamarbete och inkluderar Moi Teaching and 
Referral Hospital Medicinska fakulteten och Region Östergötland.1

                                                          

1 För historik om samarbetet, se Ahlberg, Johansson och Rosling (1999) Support to 
Collaboration between Universities. An evaluation of the collaboration between Moi 
University, Kenya, and Linköping University, Sweden, Sida evaluation 19/36 
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Vad gäller lärosätets deltagande i internationella samverkansnätverk ligger fokus på 
universitets-, näringslivs- och regionutvecklingsfrågor. Inom ramen för UIIN 
(University Industry Innovation Network) deltar LiU aktivt i att ta fram en 
internationell modell för samverkan mellan universitet och näringsliv. Inom 
nätverket ECIU (European Consortium of Innovative Universities) finns en tydligt 
markerad ambition att genom en systematisk och kontinuerlig interaktion mellan 
forskning, innovation och utbildning bidra till regional tillväxt och social utveckling. 
Samarbetet inom EUA (European University Association) har under året diskuterat 
universitetens roll inom EU:s smarta specialiseringsinitiativ. Ett annat exempel är 
samverkan inom det internationella nätverket EUniverCities där lärosätet 
tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner, samt ytterligare tolv 
europeiska universitet och städer, kontinuerligt vidareutvecklat arbetssätt rörande 
hur universitet och näringsliv gemensamt kan bidra till en internationaliserad 
tillväxtagenda. 

Baserat på dessa samt en rad ytterligare exempel har LiU initierat att arbete med att 
formulera en övergripande strategi för lärosätets internationella samverkansagenda 
där partsgemensamma utvecklingsprocesser och synergieffekter står i fokus. I 
förlängningen vill LiU, med input och erfarenhet från deltagande lärosäten i 
projektet, utveckla sin internationella samverkansförmåga genom att 

Formulera en övergripande strategi för en samverkansbaserad 
internationalisering
Skapa institutionella strukturer och mekanismer för att stödja den 
internationaliseringsverksamhet som drivs av extern samverkan, t.ex. i form 
av praktik- och mentorskapsprogram, FoU-projekt och utbildningsinsatser.

LiU har bland annat koordinatorer som arbetar med Brasilien, Kina och Afrika och 
det finns exempel utpekade ovan, men genom denna kartläggning vill vi också visa 
en bredare bild av LiU:s internationella samverkan med näringsliv, offentlig sektor 
och civilsamhälle.

2. Rapportens syfte  
Syftet med LiU:s pilotprojekt inom INSA är att skapa bättre förutsättningar för 
hållbar internationalisering driven av samverkan. Fokus under 2018 har legat på 
kartläggning och analys av nuläget för att bättre förstå vilka aktörer LiU samverkar 
med, var, varför och hur. Målet är inte att fånga exakt allt som görs utan snarare att 
skapa en mer komplett bild än den som har funnits tidigare. Tanken är att denna 
kartläggning kan utgöra en del av underlaget för en universitetsövergripande 
strategi och stödstrukturer för samverkansbaserad internationalisering.
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3. Metod  
Kartläggningen har utförts genom dokumentsök, datainsamling, förfrågningar inom 
interna och externa nätverk samt intervjuer. Målet var att skapa en koncis översikt 
av vilka länder och aktörer LiU samverkar med. Hur ser samarbetena ut och vad 
omfattar de för aktiviteter? Hur kom samarbetena till, vilka tidsperspektiv gäller 
och hur finansieras de? Vilka möjligheter och svårigheter finns det med 
samarbetena? 

I rapporten kontrasteras resultaten med information om LiU:s internationella 
forsknings- och utbildningssamarbeten med syfte att få en helhetsbild av lärosätets 
internationella aktiviteter och huruvida de överlappar eller inte. Det kan ge 
information om var det går att hitta synergieffekter mellan forskning, utbildning 
och samverkan. 

LiU:s strategiska partners (ABB, Ericsson, Linköpings kommun, Norrköpings 
kommun, Saab, Region Östergötland, Tekniska verken och VTI) och eventuella 
områden för framtida samarbete med dem är av särskilt intresse. 

a. Kartläggning 
Med hjälp av input från interna grupper, funktioner och nätverk, bland annat 
institutionernas samverkanskoordinatorer, Grants Office och International 
Relations Team, har exempel på internationella samverkansprojekt samlats in. 
Exemplen har också kompletterats med resultat från sökningar i databaser som 
Vinnovas projektdatabas och Community Research and Development Information 
Service (Cordis).

b. Urval och intervjuer 
Utifrån den samlade bilden gjordes ett urval av ett antal projektägare som 
tillfrågades om de kunde medverka på en kort intervju kring var och med vilka icke-
akademiska parter som de samverkar. De tog upp vad det finns det för svårigheter 
och möjligheter med den här sortens samverkan och vad de vill föreslå inför LiU:s 
framtida arbetssätt. Intervjuerna var halvstrukturerade, det vill säga att 
intervjuaren ställde fasta frågor men också följdfrågor. I många fall berättade 
respondenterna fritt och besvarade flera av frågorna under loppet av sina 
berättelser. 

30 personer har intervjuats under kartläggningen. Respondenterna valdes ut för att 
ge en bred bild av verksamheten. Exempel från samtliga fakulteter, institutioner och 
campusorter finns med i intervjuunderlaget. Även projektägare från förvaltningen 
och några representanter från LiU:s strategiska partners intervjuades. Sammanlagt 
har respondenterna samverkansprojekt med partners från Afrika, Asien, Central-
och Sydamerika, Europa, Mellanöstern, Nordamerika och Oceanien. Ett potentiellt 
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problem med urvalet är att könsfördelningen blev ojämn. Andelen kvinnor utgör ca 
30% av de intervjuade, något som speglar könsfördelningen i det totala materialet.  

Övrigt material som har vägts in är resultaten från nyligen utförd men inte 
sammanställd kartläggning av hur LiU-anställda som samarbetar med afrikanska 
partners ser på möjligheter, svårigheter och stödfunktioner kopplat till deras 
samarbeten. 

För att få reda på hur respondenterna uppfattar hinder och möjligheter med 
internationell samverkan används ett fenomenografiskt angreppssätt, alltså ett sätt 
att visa hur människor förstår fenomen i sin omvärld (Fejes & Thornberg 2017).

Intervjusvaren kategoriseras för att hitta utfallsrum, eller sätt att beskriva, 
fenomenet internationell samverkan. Det innebär att svaren läses för att hitta 
betydelsefulla uttalanden och signifikanta uttryckssätt och att de jämförs och 
grupperas.

4. Resultat 

a. LiU:s internationella samverkan 
På många sätt ligger LiU långt framme i samverkansfrågor. I en skrift om visioner 
kring var akademin befinner sig år 2040 tecknar A. Abruzzini (2018) en bild av ett 
framtida, innovativt universitet där samverkansparter som företag och lokala 
myndigheter får delta och påverka i frågor kring till exempel utformningen av 
utbildningsprogram. Med tanke på sammansättningen i många programråd och 
utbildningsrelaterade samverkansprojekt är LiU med andra ord redan ett exempel
på den framtidsvision som skribenten vill se om tjugo år.  

Det finns en stor bredd i vilka former av samverkansprojekten som LiU:s forskare 
är involverade i. De 120 exempel som har identifierats som aktiva just nu varierar 
från EU-projekt, där enbart de icke-akademiska partnerorganisationerna kan vara 
över 20 stycken, till projekt som drivs enbart av en LiU-anställd och en annan 
organisation. Stora projekt med många partners är vanligt förekommande och i de 
fallen tyder intervjuerna på att mycket av kommunikationen främst sker mellan de 
lärosäten och partners som är från samma land. Det finns också många projekt med 
få eller enbart en extern partner. Som följande diagram visar utgör företag och 
forskningsinstitut de vanligaste samverkanspartnerna. 
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Även samverkanspartners organisationsform och syften skiljer sig mycket åt från 
varandra. Det finns exempel på samverkan med myndigheter, företag, stiftelser, 
skolor, sjukhus, föreningar och forskningsinstitut. Några samverkanspartners deltar 
i flera projekt. De vanligast förekommande är Nokia, SAAB och Fraunhofer men 
även bland annat den strategiska partnern ABB förekommer relativt ofta.

Typ av samverkanspartner

Företag Myndigheter Nätverk Forskningsinstitut NGO:s Sjukhus Övrigt
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De nedanstående kartorna illustrerar LiU:s statistik över in- och utresande 
utbytesstudenter respektive identifierade samverkansprojekt efter partnerländer. 
De visar att det finns samband mellan vilka länder som prioriteras i 
samverkansprojekt och i satsningar på internationellt studentutbyte. 

Som synes är Europa, Kina, USA och i viss mån Östafrika viktiga 
samverkansområden, vilket matchas relativt väl av flödena av utbytesstudenter. 
Områden där det finns omfattande utbildningssamarbete men färre identifierade 
samverkansprojekt för tillfället är Kanada, Mexico och delar av Sydamerika. Indien 
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har istället samverkansprojekt men inga utbytesstudenter. Där bör det dock noteras 
att en del av nuvarande och planerad samverkan i Indien rör just 
utbildningssamarbete genom att den syftar till att ge studenter möjlighet att 
samverka med indiska skolor eller företag.

Att se på andelen vetenskapliga artiklar som är samförfattade av LiU-forskare och 
internationella forskare är ett av flera sätt att mäta LiU:s internationella 
forskningssamarbeten. Vid en jämförelse mellan nedanstående 
sampubliceringskarta, hämtad från LiU:s årsredovisning 2017, och kartan över 
samverkansprojekt kan det konstateras att några regioner, till exempel Nordafrika, 
länder nära Svarta havet och Arabiska havet samt några sydamerikanska länder, är 
bättre representerade i publikationskartan. Det skulle kunna öppna för nya 
områden att bedriva utbildningsutbyte och samverkan inom.

Karta över de lärosäten/orter som forskare vid Linköpings universitet sampublicerat med under 2017  

(Thomson Reuters 2017) 

b. Hur samverkansprojekten skapades 

Personliga kontakter
Personliga kontakter har haft stor betydelse för de intervjuade. Många samarbeten 
började med personliga kontakter som skapades apropå en publikation eller under 
en konferens. Flera projektägare har själva bott, forskat och samverkat i andra 
länder och det har lett till goda kontakter framför allt inom de forna ”hemländerna” 
men också genom att de tidigare kollegorna har spritt sig till nya miljöer. 
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Min tidigare arbetsplats i Storbritannien är en stor 
grupp och den har spritt sig över världen och 

skapat en bra grund för internationellt samarbete.  

(Intervjuperson 5) 

Även om värdet av de personliga kontakterna lyfts av många projektägare tar en av 
dem också upp att det finns en baksida; projekt som enbart blir beroende av enstaka 
eldsjälar är sårbara och för att skapa långsiktighet måste projektet sprida sig till fler. 
Engagemang i tidigare projekt, både stora samarbetsprojekt med till exempel EU-
finansiering och mindre projekt med eller utan finansiering, har lett till kontakter 
som har utvecklats till nya projekt med samverkansinslag. Det är också vanligt att 
respondenternas projekt inleddes med att de bjöds in till ett redan existerande 
nätverk eller samarbete för att stärka projektet.

Officiella besök och företagsinitiativ
En del av samarbetena startade via officiella besök från till exempel
universitetsrektorer eller representanter för städer eller företag utomlands. Ett 
tydligt exempel på en sådan kontakt som har lett till flera samverkansprojekt är 
kontakten med Linköpings kommuns vänort Guangzhou, som bland annat har 
resulterat i företagssamverkan, uppdragsutbildning och ett gemensamt 
forskningscenter.  

Flera av de internationella samverkansprojekt som nämns av respondenterna har 
inletts av att företag i regionen eller från andra länder har tagit kontakt och velat 
arbeta tillsammans med ett forsknings- eller utbildningsprojekt. 

Universitetsgemensamma nätverk skiljer sig från mängden
De universitetsgemensamma nätverken grundades under andra former och har i sin 
tur lett till att flera projekt har startats och fått finansiering. Samarbetet inom ECIU 
uppstod till exempel efter att en artikel lyfte exempel på vad artikelförfattaren såg 
som entreprenöriella, innovativa och samhällsengagerade universitet. Efter det ville 
flera av de lärosäten som nämndes i artikeln bilda ett nätverk.

c. Prioriteringar och val 
Många tar upp att de har satsat på samverkan där den externa partnern har ett 
genuint intresse och vill vara med och driva projektet. Det gör också att en del av 
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dem anser att det är partnern som styr många av LiU:s prioriteringar, inte minst i 
projekt knutna till LiU:s strategiska partnerskap. Flera respondenter uppger att de 
väljer partners utifrån vad de tror är långsiktigt hållbart eller ger synergieffekter för 
båda parter. De beskriver det som att det är viktigt att börja smått, helst med 
personliga kontakter, och låta tillit och samarbete växa. En av dem beskriver en bra 
start på ett samarbete som när forskare hör talas om varandras forskning, möts på 
en konferens och sedan väljer att arbeta tillsammans trots att de bor i olika delar av 
världen. Han menar att ett gott samarbete ”växer i deras hjärtan” (Intervjuperson 
17).   

En respondent söker framför allt efter  samhällsrelevanta forskningsfrågor, men 
också efter samsyn som gör det lättare att arbeta ihop. Eftersom förutsättningar och 
politik skiljer sig åt mellan olika länder rekommenderar hon att inte enbart 
samverka med icke-akademiska parter utan att också inkludera någon forskare från 
varje land som är representerat inom projektet.

Prioriteringarna styrs dock också av utlysningarna. Det gynnar partners i vissa 
samarbetsländer inom EU och får respondenter att välja bort till exempel
intressanta partners i USA. 

Studenternas efterfrågan på samarbeten inom engelskspråkiga länder lyfts fram 
men också lärarnas roll i att göra studenterna medvetna om att världen är deras 
arbetsplats. 

”Frågan vi ställer oss är: kan detta vara en 
intressant plats för våra studenter i framtiden.” 

(Intervjuperson 25) 

d. Möjligheter 

Samverkan för god forskning
Det vanligaste svaret på vilka möjligheter som projekten innebär är att de ger 
upphov till god forskning. Flera lyfter att deltagarna i projekten har kompletterande 
kunskaper, färdigheter eller tillgång till data som gör att alla kan tillföra en viktig 
del. Några tar också upp att de större samverkansprojekten kan skapa möjligheter 
att samarbeta med excellenta miljöer eller att göra sin forskning mer nyttobaserad. 
En respondent tar upp att det ibland är mindre prestige i kontakterna och lättare att 
få tag på intervjupersoner i samverkanslandet än i Sverige trots likartade regler. En 
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annan projektägare lyfter att samverkan med personer som har kunskap om de 
lokala sammanhangen och som kan många lokala språk är en tillgång och borgar för 
bättre kvalitet i fältarbetet. 

Enligt några respondenter är internationella samverkansprojekt viktiga eftersom 
deras forskningsfält är beroende av internationella jämförelser för att uppnå 
kvalitet i forskningen. 

Givetvis finns det också förväntningar på att samverkansprojekten ska leda till 
traditionell output i form av artiklar och böcker. 

Samverkan som ett medel för att finansiera forskningen
Möjligheter till finansiering är en viktig drivkraft bakom internationella 
samverkansprojekt. En respondent ger exempel på ett projekt där finansiering av en 
doktorand från miljöns sida gav möjlighet att anställa ytterligare två doktorander 
via EU-medel. En annan respondent, som sitter med i det universitetsövergripande 
nätverket ECIU snarare än direkt i forskningsprojekten, ser det som att kostnaderna 
för medlemskapet lätt uppvägs av alla EU-projekt som det har gett upphov till. 

Att påverka samhället
Många respondenter är ute efter att påverka samhället på längre sikt. Det finns 
många exempel på tillvägagångssätt, bland annat genom uppdragsutbildning av 
yrkesverksamma lärare utomlands och internationella jämförelser inom frågor där 
politiker behöver forskningsmässigt och lättillgängligt beslutsunderlag. Ett exempel
är att flera projekt som LiU deltar i inom Östafrika har börjat samarbeta 
sinsemellan för att skapa ett starkt regionalt nätverk som kan fortsätta arbetet även 
efter att projektfinansieringen upphör. Ett östafrikanskt centrum för matematisk 
forskning har grundats som ett resultat av projekten.

Några av projekten syftar både till att bidra till medicinska framsteg i värdländerna, 
till exempel genom lägre spädbarnsdödlighet, och till att samtidigt förse regionens 
sjukvårdsanställda med kompetensutveckling som ger bland annat kliniska 
färdigheter, erfarenhet av vissa patientgrupper och kulturell förståelse. Ett exempel 
är när sjukvårdsteam från region Östergötland reser till Etiopien där de får 
förstärka öppenkärlskirurgin, en viktig mängdträning i och med att svensk sjukvård 
mest använder sig av titthålskirurgi. Kompetensutvecklingen ger ökad trygghet åt 
patienter på hemmaplan och hjälper sjukvård i andra länder att bygga upp efter krig 
och kris. 
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”Vi bygger styrka med kunskap i samverkan.” 

(Intervjuperson 17) 

Att sträva efter att påverka samhället kan också yttra sig i att försöka stärka svenska 
företag. En respondent tar upp att hon samverkar med ett stort företags svenska del 
och att ledningen där arbetar hårt för att få ha kvar sin verksamhet förlagd i Sverige. 
Då är det viktigt för dem att kunna visa upp samverkan med universitet så att det 
framgår att de har tillgång till god forskning och nyutexaminerade studenter. 

En av de vanligast nämnda möjligheterna med projekten är att de ger upphov till 
nya idéer och nya forskningsfrågor som är relevanta för samhället. Med en 
blandning av akademi och internationella samverkanspartners i projekten kommer 
både fler förslag och nya metoder för att arbeta med dem upp till ytan.

”Samverkan kan öppna nya relevanta 
forskningsfrågor.”  

(Intervjuperson 22)  

Att lära av samverkanspartners
Meningarna går isär något mellan projektägarna; där en av dem upplever att LiU 
ofta är långt fram och drivande i de internationella nätverken anser andra att de lär 
sig väldigt mycket från sina partners, bland annat genom att ta del av företagens 
kvalitetstänkande. En respondent hävdar att akademin bör lära sig av hur noggrant 
företag utformar sina processer så att samma produkt kan reproduceras av många 
företag; han anser inte att det är lika vanligt att samma forskningsresultat kan 
reproduceras av en annan forskargrupp. En annan projektägare ser sitt projekt som 
den kreativa motorn som ger miljön ny input.

Samverkan för utbildningsrelevans
Flera respondenter tar upp att de anser att deras samverkansprojekt berikar 
utbildningen, bland annat genom att de har skapat fler möjligheter till exempel till
praktik och verksamhetsförlagd utbildning utomlands. En av dem anser att de 
utresande studenterna får ut mycket av sina vistelser och hinner med mycket mer 
än vad de skulle ha gjort under motsvarande tid på hemmaplan. Han betonar att 
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studenterna behöver förberedas väl för att utlandserfarenheten ska ge så stort 
mervärde som möjligt. 

Några av projekten rör sig istället om att ge studenter möjligheter att samverka med 
utländska företag inom ramen för kurser som till största delen är förlagda på LiU. 
Projektägarna beskriver detta som ett sätt att skapa en unik och relevant 
lärsituation. 

En projektägare tar upp att det är nyttigt för lärarna att få erfarenhet av att arbeta i 
ett annat land. Hans projekt innebär bland annat att lärare från LiU regelbundet 
reser ut som gästlärare och att nya kurser utvecklas såväl i samverkanslandet som 
vid LiU. 

Att öka andelen ”case” från näringslivet beskrivs som en viktig del av att göra 
studenterna anställningsbara. En respondent tar upp att det finns en stor 
efterfrågan på designstudenter som har arbetat med verkliga problem tillsammans 
med personer från andra utbildningsbakgrunder och att en interdisciplinär termin 
skulle kunna bli en intressant profil för LiU. Här skiljer sig förstås förutsättningarna 
åt mellan utbildningarna. En respondent tar istället upp att hennes 
programstudenter är extremt eftertraktade på arbetsmarknaden och att företaget 
som utbildningen samverkar med gör det för att de har svårt att tillsätta rätt 
kompetens. Hon menar att samverkan är viktigt för lokala arbetsgivare i deras 
strävan efter att konkurrera om personal med till exempel företag i 
Stockholmsregionen.

Rekrytering och internationell lyskraft
Rekrytering av doktorander och studenter till LiU nämns också som en möjlighet 
inom samverkansprojekten. Med hjälp av kontakterna inom projekten är det lättare 
att hitta intressanta kandidater, med eller utan medföljande finansiering.
Flera tar upp att projekten ökar LiU:s synlighet, inte minst internationellt. Det kan i 
sin tur leda till uppmärksamhet från allmänhet, forskare och finansiärer. En 
respondent tar upp att EU-projekten innehåller tydliga krav på spridning, vilket gör 
att LiU syns på att sätt som han tror gynnar lärosätet mer än vad det gynnar den 
enskilda medarbetaren.

Flera respondenter tar upp nätverkande som en viktig möjlighet inom projekten. 
Det gäller såväl nätverkande med forskare och forskningsfinansiärer som med 
svenska och utländska företag. Möjligheter att stärka regionen, att få en ingång till 
nya projekt och att få konstruktiv kritik från partnerorganisationer lyfts som goda 
effekter av nätverkandet. En respondent tar upp att han har fått större förståelse för 
företagsklimatet i samarbetslandet och att han kan föra vidare den kunskapen till 
exempel till företag i den lokala inkubatorn. 
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e. Svårigheter och hinder 
Den största delen av det som respondenterna lyfter som svårigheter har med LiU:s 
struktur och arbetssätt att göra. Dessa beskrivningar tas upp i kapitlet ”Praktiska 
frågor att arbeta vidare med på LiU” tillsammans med respondenternas förslag på 
hur de skulle vilja att LiU stöttade internationella samverkansprojekt. I det här 
kapitlet lyfts istället svårigheter som främst har med yttre omständigheter att göra, 
till exempel säkerhetsfrågor och styrning från finansiärer. 

Finansiering och fritidsarbete
Finansiering är som väntat en central fråga. Påfallande många respondenter 
använder spontant ordvalet ”fritidsarbete” när de pratar om delar av sina projekt. 
De uttrycker att det är svårt att få medel för att initiera samarbeten men också för 
att ha tid att presentera och arbeta utåtriktat. Även de projekt som inkluderar 
mobilitetsmedel kan ha problem med att ha råd att följa upp eller med att frigöra 
forskare från andra uppdrag. Inom ett projekt, där forskare får mobilitetsmedel för 
att tillbringa en månad på företagslabb utomlands, har det varit så svårt att få loss 
personal från det ordinarie arbetet att vistelserna snarare har fått delas upp i flera 
kortare resor och på så vis blivit mindre effektiva.

Jag gjorde mycket på egen tid - finansieringen kom 
senare. Men om jag inte hade lagt den egna tiden så 
hade vi inte fått cirka tjugo vetenskapliga artiklar 

publicerade.  

(Intervjuperson 23) 

En oro som många lyfter är att utlysningar om medel upplevs som alltmer specifika 
både inom EU och nationellt. Om möjligheter till fortsatt finansiering känns osäker 
är det svårare att våga anställa och arbeta långsiktigt. Flera respondenter anser att 
det har blivit svårare att finansiera doktorander och att bibehålla forskningshöjd. 
En av dem ser en motsättning mellan att forskningskvalitet mäts i publikationer 
medan till exempel Vinnova är ute efter innovation. En annan projektägare ställer 
sig frågan om forskningsfrågor ska baseras på samhällets problem eller på 
politiserade EU-utlysningar.
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Även Brexit lyfts som en stor förändring framöver. Några respondenter har viktiga 
partners inom akademi, offentlig sektor och näringsliv i Storbritannien och i och 
med utträdet ur EU försvinner möjligheter till gemensam EU-finansiering.

Kulturskillnader
Några respondenter tar upp kommunikationsproblem som ett återkommande 
hinder inom projekten. Ibland beror det på språkförbistring mellan 
projektdeltagarna och ibland på kulturskillnader mellan länder. En av 
respondenterna tar upp att god kunskap om samarbetslandets kultur underlättar 
eftersom frågor som mat, kompromisskultur och tidsplanering kan bli viktigare än 
vad man kanske tror.

Kulturskillnader mellan olika former av verksamhet kan också ge upphov till 
svårigheter i kommunikationen. En respondent tar upp att olika typer av 
arbetskultur lätt kan krocka när akademin möter företagsvärlden. Hon 
exemplifierar med att ett företags säljare inte nödvändigtvis pratar på samma sätt 
som en dekan och att ett företag som satsar forskningsfinansieringsmedel utan att 
tydligt villkora dem inte alltid får den sorts output som det hade förväntat sig. 

Säkerhet och ekonomi i samverkanslandet
Flera respondenter har projekt i länder där säkerhetsläget upplevs som ett hinder, 
åtminstone av en del potentiella projektdeltagare. Ett par personer lyfter till 
exempel problem med korruption i sina afrikanska samverkansländer. 
Respondenter som samverkar i Brasilien tar upp att det är komplicerat där just nu 
politiskt och ekonomiskt. Motparternas ekonomiska möjligheter har försämrats och 
en brasiliansk kollega fick till exempel aldrig ta emot sina redan beviljade pengar. 

Avstånd och infrastruktur
Flera projektägare tar upp att samarbeten mår bra av fysiska möten, något som kan 
bli kostsamt när det är långt mellan parterna. Även om de inte tycker att virtuella 
möten kan ersätta de fysiska mötena ser några av dem förbättringspotential när det 
gäller virtuella möten. De efterlyser till exempel teknik som gör det enklare att dela 
en whiteboard under mötet. 

I vissa fall har projektägare mött praktiska problem med infrastrukturen i landet, 
till exempel att få tillgång till internet i Etiopien och att kunna ta emot leveranser av
laborationsutrustning i Peru.

Skilda nationella regelverk
Några respondenter tar upp skillnader mellan nationella regelverk som en källa till 
problem. Olika regler kring till exempel nya företag, patentlagstiftning eller kring 
vad som krävs för att få sprida kunskap mellan universitet och näringsliv kan vara 
svårt att sätta sig in i och hantera. Utöver det tar en respondent upp att hans projekt 
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har hindrats av att inresande forskare, i synnerhet de som kommer från muslimska 
länder, har haft svårt att få visum.

Problem mellan projektpartners eller med projektets organisationsform
En respondent upplever att industrin som deltar i EU-projekt ibland ställer krav 
utan att vilja göra någon större insats själva. Han föredrar upplägget inom 
Vinnovaprojekt, där industrin gör en väsentlig satsning i form av samfinansiering 
och har ett matchande intresse i projektet. En annan respondent betonar att 
tidsplanen är särskilt viktig i projekt tillsammans med företag; dessa har inte tid att 
engagera sig om de inte ser resultat. Ett par personer tar upp att det är stor 
omsättning på kontaktpersoner i deras samverkansorganisationer. I vissa fall har 
respondenter upplevt problem kring att få samverkanspartnern att dela kunskap. 
Det nämns framför allt vid samarbete med stora, internationella företag.

En respondent beskriver stora universitetsövergripande nätverk som lite urvattnade 
och föredrar mindre nätverk som har ett tydligt fokus på vilka frågor de ska arbeta 
med. Även där anser han dock att det kan vara svårt att hinna med att delta i alla 
nätverksaktiviteter och att det, i något fall, är dyrt att medverka på nätverksevent.  

Projektadministration
Projektadministration lyfts ofta som ett hinder för internationell samverkan, inte 
minst av de projektägare som arbetar inom EU-projekt men även av andra som 
hanterar till exempel Sida-projekt. Den ekonomiska administrationen upplevs som 
svår och styrande, och en av projektägarna tar upp att han har slutat att ta på sig 
koordinatorskap för EU-projekt eftersom han upplever administrationen som 
tidskrävande och kontraproduktiv. En respondent tror att många forskare avskräcks 
av administrationen och för den skull avstår från att formalisera eller söka medel 
för sina nätverk. Han föreslår att också projekt som RISE eller Cost Action, som inte 
inkluderar så mycket medel för administration, erbjuds möjlighet till hjälp med 
koordinering. En annan forskare lyfter istället svårigheten och omfattningen på 
etikansökningar som en stor utmaning vid samverkan med vissa länder (Brodén 
Gyberg 2017).

Utbildning
Även om internationell samverkan inom utbildningen framför allt beskrivs som 
något positivt tar en respondent också upp att viss insyn går förlorad om studenter 
gör praktik utomlands istället för i Sverige. Övriga studenter kommer till campus 
för gemensamma seminarier under praktikperioden medan de som är utomlands 
får en annan uppgift istället, till exempel att göra en film om sin praktikplats. Om 
något skulle gå fel under internationell praktik har LiU svårt att hjälpa till. Hon 
betonar dock att hon är trygg med partnerföretagets personal och försäkring. 
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f. Strategiska partners 
LiU har långsiktiga relationer med flera företag, myndigheter och andra parter men 
i några fall har lärosätet och samverkansparterna valt att formalisera samarbetet 
ytterligare genom att teckna så kallade strategiska samverkansavtal. Syftet med 
detta är att arbeta tillsammans för ömsesidig utveckling och stärkt konkurrenskraft, 
till exempel genom innovationsutveckling, möten mellan forskare, 
praktikmöjligheter inom utbildningarna och aktiviteter för att öka intresset för 
högre studier och forskning (Linköpings universitet 2018 a). LiU:s strategiska 
partners är Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner, Statens 
väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Tekniska verken, ABB Sverige, Ericsson 
och SAAB. Ledningen för partnerna inom varje samverkansavtal träffas årligen för 
att följa upp avtalets handlingsplan och för att diskutera hur samarbetet ska 
fortlöpa. 

Det som särskiljer svaren i intervjuerna kopplade till de strategiska partnerskapen 
är att initiativen till projekt med dem i ännu högre grad tycks komma från externa 
partners än vad som är fallet i samverkansprojekten generellt. Respondenter som 
arbetar med LiU:s strategiska partners betonar relationen på sikt och att det är 
fråga om ett långsiktigt givande och tagande snarare än enstaka projekt. De ser det 
som en särskilt bra källa till ett öppenhjärtigt förhållande där både nya idéer och 
kritik tillåts komma fram. 

För att avtalen ska kännas jämbördiga satsar båda parter i ett strategiskt 
samverkansavtal vanligen resurser i form av tid samt en mindre budget à 50.000 kr. 
Ibland söker partnerna ytterligare medel externt för särskilda projekt, till exempel
för ett projekt mellan LiU och VTI kring självkörande bussar. 

SAAB
Samverkansavtalet med SAAB har ett tydligt internationellt fokus (Linköpings 
universitet & SAAB AB 2014). Det tar sig inte minst uttryck i det breda samarbetet i 
Brasilien, där LiU och SAAB under de senaste åren har samverkat inom 
gemensamma forskningsprojekt, kunskapsöverföring, internationellt 
matchningsevent, uppdragsutbildning, delegationsbesök och internationell 
mobilitet (Fatrous & Zagonel 2018). Enligt en av respondenterna bidrar den 
internationella samverkan med SAAN till välfungerande forskningskontakter, 
styrelsekontakter och examensarbeten samt till initiativ som har lett till bland annat 
ett forskningscenter i Brasilien. Utöver det samverkar SAAB och LiU bland annat 
inom ramen för the Swiss-Swedish Innovation Initiative (SWII). 

De områden som kontaktpersoner från SAAB lyfter särskilt internationellt är 
innovation, uppdragsutbildning och att visa upp regionen. De betonar också att 
stark samverkan är viktigt, inte minst i länder och regioner som de har mindre vana 
vid. Framtida rekrytering, och i och med det LiU:s internationella arbete, är också 
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en viktig fråga för företaget. Kontaktpersoner från SAAB skulle gärna se att LiU:s 
forskare benchmarkade mer utomlands och/eller i industrin, till exempel genom 
post doc-vistelser. De tycker också att det skulle vara bra om studenterna vore 
mindre hemkära efter sina studier, till exempel genom att fler av dem får 
erfarenheter av utlandsstudier eller utlandspraktik. Ett förslag på samverkansyta är 
att SAAB ordnar praktik i Sverige och på sina anläggningar utomlands. 
Förutom detta uttrycker SAAB intresse för Singapore samt för att bygga 
innovationsplattformar i Brasilien, Indien, Kanada och Polen tillsammans med 
Ericsson, Volvo group, Business Sweden, Vinnova, UD och Näringsdepartementet. 
Det är möjligt att också lärosäten kan delta i förlängningen. Över huvud taget vill 
företaget se över vilka centra LiU har för att se fler eventuella ytterligare möjligheter 
till samverkan.

Tekniska verken
LiU och Tekniska verken har avtalat att samverka kring kunskap, lärande, 
samhällsbyggnad och innovation (Linköpings universitet 2018 e). Frågor kring 
hållbarhet, inte minst kunskap för hållbara och resurseffektiva städer, är ett 
gemensamt starkt område. Sedan snart tio år tillbaka har Tekniska verken och LiU 
samverkat inom Industrial Ecology Research Program (IERP), som bland annat 
innefattar en professur i industriell ekologi. Viktiga områden i samarbetet just nu är 
digitalisering, innovation och visualisering. 

I samband med att internationella delegationer kommer till exempel till LiU är 
studiebesök på Tekniska verken ett vanligt inslag. Företaget har visst intresse för 
Guangzhou-samarbetet men i och med att detta är så tydligt inriktat på forskning 
upplever en respondent från LiU att företaget inte riktigt har hittat sin roll i 
projektet än. En annan utmaning för internationell samverkan är att en stor del av 
Tekniska verkens verksamhet är lokalt bunden.

VTI
VTI och LiU har länge samverkat inom forskning, bland annat genom 
industridoktorander. Ett aktuellt och omfattande internationellt forskningsprojekt 
som finns med i den nuvarande handlingsplanen rör en testmiljö för självkörande 
bussar. Det har också tillkommit utbyten inom administration, kommunikation och 
information (Linköpings universitet 2018 d). Gemensamma 
forskningspresentationer har hållits i Brasilien och planeras i Kina, där det, enligt 
en respondent från LiU, finns potential till framtida samverkan inom forskningen.

Enligt en representant för VTI tenderar det internationella arbetet att styras av vilka 
finansieringsmöjligheter som står till buds. Majoriteten av VTI:s internationella 
verksamhet sker inom EU men de har också fokus på Korea och Kina, till exempel
genom deltagande i ett forskningscenter tillsammans med bland annat LiU:s 
samarbetsuniversitet Tongji University. Norden ses också som viktigt eftersom vi 
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delar samma klimat. Han ser LiU:s forskning om automation som ett potentiellt 
intressant inslag, bland annat när VTI har delegationer på besök från Kina. I likhet 
med de SAAB-anställda förespråkar han att forskare prövar att arbeta i andra 
miljöer för att få nya intryck.

Ericsson
Det är inte alla samverkansavtal eller handlingsplaner som har med verksamhet 
utanför Sveriges gränser att göra. Ericsson finns visserligen med i flera 
internationella samverkansprojekt tillsammans med LiU, bland annat det 
omfattande forskningsprogrammet Wallenberg Autonomous Systems Program 
(WASP), men det bygger snarare på andra kanaler än på det strategiska 
partnerskapet med tanke på att det i dagsläget inte finns med någon internationell 
dimension i handlingsplanen med LiU. De gemensamma satsningarna i 
handlingsplanen rör IT och mobil kommunikation kopplad till tillverkning, logistik 
och smarta städer (Linköpings universitet 2018 c).

Linköpings och Norrköpings kommuner
Den internationella dimensionen av kommunsamverkan består till stor del av det 
gemensamma engagemanget inom det europeiska nätverket EUniverCities, där 
femton medelstora europeiska städer och deras universitet deltar för att gynna 
hållbar tillväxt och utveckling (Linköpings kommun 2018). Teman inom nätverket 
är teknologisk utveckling, innovation och kunskapsuppbyggnad för smart, hållbar 
och inkluderande samhällsutveckling. Exempel på aktiviteter inom nätverket är 
kulturutbyte, stadsutveckling och lobbyverksamhet gentemot EU. En gång per år 
anordnas en tematisk träff i någon av de deltagande städerna och värdstaden får då 
tillfälle att presentera sina problemställningar samt få förslag på lösningar från 
besökarna. 

Utöver medverkan i nätverket har LiU samarbete med båda städerna kring 
internationella besök. Linköpings kommun var också LiU:s inkörsport till och en 
röd tråd i den numera utbredda samverkan med och i stadens vänort Guangzhou.

Region Östergötland
Internationell samverkan mellan LiU och Region Östergötland (tidigare 
Östergötlands läns landsting) har pågått länge, framför allt inom hälso- och 
sjukvårdsfrågor, och de många gemensamma satsningarna och delade 
anställningarna bidrar till nära och långsiktiga relationer. Samverkansavtalet tar 
upp en gemensam strategi för att stödja kvalificerad hälso- och sjukvård, forskning 
och utbildning (Region Östergötland 2018). Partnerna finansierar många områden 
tillsammans och en del av dessa områden driver för närvarande internationella 
samverkansprojekt, till exempel inom cancerforskning. 
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Ett exempel på hur regionen och LiU har arbetat långsiktigt med att stödja 
kompetensutveckling inom kvalificerad hälso- och sjukvård genom internationell 
verksamhet är projekten knutna till regionens Internationella Medicinska Program 
(IMP). Tack vare framgångar med att dra in medel har programmet sedan 1995 
kunnat stötta sjukvård i länder som bygger upp efter krig eller kriser samtidigt som 
vårdpersonal från Östergötland får kompetensutveckling. 60-80 individer per år 
reser till Kenya, Etiopien, Rumänien, Kosovo, Bosnien och Montenegro inom 
projekten och fokus är synergieffekter där både Östergötland och 
partnerorganisationerna drar nytta av verksamheten. Enligt en LiU-respondent 
skulle mer forskning och publikationer baserat på projektet vara välkommet. 

ABB
ABB och LiU samverkar inom flera internationella forskningsprojekt, ofta inom EU-
området. Samverkan sker inte enbart med ABB Sverige utan också med andra delar 
av koncernen. 

Samverkansavtalet mellan ABB Sverige och lärosätet syftar till att öka studenternas 
möjligheter till anställning och till att stimulera gemensam forskning, särskilt inom 
vissa fokusområden såsom robotik (ABB 2018). Tyngdpunkten inom samverkan 
finns på den tekniska sidan men det finns också samverkan på beteendesidan, till 
exempel kring samspel mellan autistiska barn och robotar. ABB Sverige har, enligt 
en LiU-respondent, ett mycket gott intryck av LiU:s robotikforskning och är mån 
om både att ha och att kunna visa upp en stark koppling till relevant utbildning och 
forskning. Ett gemensamt projekt som är menat att komma både forskning och 
undervisning till del är satsningen på att starta centret LiU Robotics med 
tillhörande testmiljö med robotar (ABB 2018).

g. Praktiska frågor att arbeta vidare med på LiU 
Även om många respondenter tar upp att de är nöjda med mycket av det stöd som 
erbjuds åt projektägare vid LiU så är det tydligt att det också finns 
förbättringspotential inom många områden. De flesta medskicken rör finansiering 
och projektkoordinering men även åsikter kring bland annat kommunikation, 
administration, HR och intern struktur lyfts nedan. 

Finansiering
Medel för nya initiativ efterfrågades av många respondenter. Några tar upp att de 
saknar de stödpengar som tidigare kunde sökas från Grants Office för att skicka in 
ansökningar om forskningsfinansiering. En av dem konstaterar att han, när han 
måste välja, prioriterar att publicera sig framför att söka medel. Om LiU ska välja 
mellan att anställa fler på Grants Office och att återinföra stödpengar ser han 
stödpengarna som mer en mer effektiv hjälp. Andra, både bland de intervjuade och 
bland de som besvarade den tidigare kartläggningen kring afrikanska samarbeten, 
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efterfrågar medel för att bjuda in samverkansparter och sponsra studenter som 
reser ut utanför ramen för existerande utlandsstipendieprogram samt för att 
anordna konferenser och starka seminarieserier. 

En person upplever att LiU:s internationalisering hindras av att de som tar emot 
stipendiater på doktorand- eller post doc-nivå beläggs med en hög avgift, en ”bench 
fee”, till institutionen (Brodén Gyberg 2017).

Några upplever att det behövs mer resurser för att stötta yngre forskares 
möjligheter till internationell samverkan. Andra skulle själva vilja få råd kring 
finansiering och hjälp att sålla bland kontakter och idéer och få tips om till exempel
internationella grants inom hum/sam-området eller lämplig finansiering för 
samarbeten i Afrika. 

Flera respondenter rekommenderar att LiU förbättrar spridningen av information 
kring redan existerande resebidrag. 

Ett par respondenter efterlyser tydligare rutiner och mer kunskap inom LiU:s 
interna ekonomihantering. En av dem tar upp att det är viktigt att sprida klara 
riktlinjer för arvodering, till exempel kring vilken maxsumma som gäller. Hans 
kollega berättar att de utländska forskare som deltog i ett av projekten inte fick lön 
på fyra månader på grund av att ekonomihanteringen försenades av jämkning och 
av checkar som skickades fel. 

Inresande internationella forskare
Några respondenter efterlyser en bättre infrastruktur för inkommande, 
internationella forskare. De föreslår att LiU ska erbjuda bostäder och att 
information för dem som ska ta emot internationella gäster samlas och sprids på ett 
lättillgängligt sätt. Här är det värt att notera att det stöd som finns att tillgå centralt 
och som bland annat innefattar bostäder åt internationella forskare inte har nått ut 
med information till alla delar av organisationen. 

Juridik och administration
Stödet som erbjuds från juristfunktionen i samband med till exempel
kontraktsskrivning är något som flera respondenter tar upp som något positivt. Ett 
par respondenter tar dock upp att det vore bra med mer juridisk support vid 
samverkan med kommersiella parter utomlands. De exemplifierar med när företag 
kräver avtal som innebär att forskaren avsäger sig äganderätt till sina resultat eller 
att hen personligen får skriva under på villkor som kan medföra höga straffavgifter. 
En av dem arbetar med drönare och bilder och upplever att GDPR ytterligare har 
komplicerat de juridiska villkoren för samverkan. 
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Ett par respondenter anser att juristenheten har för långa ledtider jämfört med 
samverkansföretagen. En av dem vill förbättra avtalshanteringen för att få till en 
snabbare process. Hon betonar dock att en långsam avtalsprocess inte enbart har 
att göra med juristenheten utan också med projektdeltagarnas arbetssätt. För att 
komma till rätta med det rekommenderar hon att projektdeltagarna träffas mer för 
att få ökad samsyn och att de som deltar i projekten från LiU:s sida borde försöka 
undvika att skriva för många avtalsversioner och att byta kontaktpersoner för ofta.
Några forskare lyfter att vissa länder, i deras fall Kenya och Etiopien, har 
komplicerade etikansökningsprocesser och att det skulle vara en fördel om det 
fanns hjälp att få med det på LiU (Brodén Gyberg 2017).

De förslag som lyfts relaterat till biblioteket är att ta fram mer bibliometriskt 
underlag på LiU-nivå och att köpa in utländska tidningsdatabaser som gör det 
möjligt att söka efter information bakåt i tiden. Det sistnämnda skulle förenkla för 
jämförande forskning på hemmaplan som kan ligga till grund för internationell 
samverkan.

En respondent tar upp att den tid som han har avsatt för projektet tenderar att gå åt 
till reseadministration på grund av att Egencia inte kan boka hotell och transfer i 
vissa afrikanska länder. Förbokning är dock viktigt eftersom det kan innebära en 
säkerhetsrisk att hoppa i en slumpvis vald taxi i hans samarbetsländer. På grund av 
detta, och för att undvika att de anställda ska behöva lägga ut stora summor, 
upphandlade institutionen en specialiserad resebyrå genom särskild upphandling. 
Han undrar om LiU antingen kan upphandla en resebyrå med större utbud eller 
skaffa en inhouse-lösning. 

Kommunikation
Flera respondenter uttrycker besvikelse över hur forskningen kommuniceras internt 
och externt. Ett exempel som lyfts kring extern kommunikation är att bland annat 
EU kräver att de projekt som de finansierar visas upp på en webbsida. Eftersom 
detta inte passar in i webbhierarkin på LiU upplever respondenter att det antingen 
skapas en flora av egna "hobbysidor" eller projekthemsidor som ordnas av andra 
parter i projektet och som inte nödvändigtvis synliggör LiU:s insats på önskvärt 
sätt. För att få LiU att framstå som mer professionellt föreslår en respondent att 
lärosätet skapar en supportfunktion för att bygga en projekthemsida eller till och 
med möjligheter till hjälp med att bygga sidan. 

Ett par respondenter tar upp fördelar med att förbättra den interna informationen 
kring samverkansprojekt, till exempel att projekt som innehåller mobilitetsmedel 
skulle kunna utnyttjas av fler forskare än bara den grupp som har sökt projektet. 

Att få mycket uppmärksamhet i media för sin forskning upplevs som något i 
grunden positivt men ibland också som något av ett problem. Ett par forskare tar 
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upp att det är viktigt att LiU tänker strategiskt kring hur forskning kommuniceras 
utåt och hur man kan hantera feedback från allmänheten efter uppmärksammade 
medieutspel. 

Några respondenter efterlyser praktiska kommunikationsverktyg som ett lättanvänt 
system för att dela filer, högre kvalitet på de upphandlade språktjänsterna, 
samarbete med Visualiseringscenter C även inom humanistisk visualisering och 
språkgranskning av ansökningar.

Koordinering av projekt och kunniga kontaktpersoner
En aspekt som återkommer i flera intervjuer är behovet av övergripande experter, 
personer med ”insikt i allt”, som projektägare kan vända sig till för att få råd om 
samverkan, konsortiesamarbeten, projektledning, interkulturell kommunikation, 
krishantering med mera. Ett par respondenter föreslår att en sådan roll kan ligga 
inom Internationalisering-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA),
särskilt på Grants Office. Ett förslag som lyfts är att LiU hämtar inspiration från 
RISE och VTI kring arbetssätt och att miljöer som koordinerar ett projekt erbjuds 
mer hjälp med professionell projektledning och ämnesinsatt projektadministration. 
Ett annat är att de övergripande experterna tar fram ett system som gör det lättare 
att få överblick över alla LiU:s olika former av internationella projekt.

Ett par projektägare vill gärna se mer koordinering av de afrikanska samarbetena så 
att de anställda som reser till samma länder och städer i Afrika känner till 
varandras, och kanske även studenternas, resor och så att de kan träffas 
regelbundet för att dela erfarenheter. En av dem nämner att han är mycket nöjd 
med det nuvarande samarbetet med den centrala Afrika-koordinatorn och med 
administrationen lokalt på institutionen.

Personalfrågor
För att stärka LiU som forskningsuniversitet vill en respondent se 
grundfinansiering för senior forskning och mer ruljangs bland forskarna. Hon 
menar att LiU borde uppmuntra unga forskare att byta lärosäte en tid efter 
doktorandnivån, gärna genom att söka post docs i andra miljöer. Andra 
respondenter undrar varför rörligheten motverkas genom att rekryteringar tar så 
lång tid och varför det inte finns inslag av samverkan i forskarutbildningen. 
En respondent som har bakgrund som industridoktorand upplever att det har talats 
mycket om samverkan mellan industri och universitet från näringslivets sida men 
att tid i näringslivet däremot tråkigt nog räknas som förlorad tid ur universitetets 
synvinkel. Han berättar att både han själv och hans vänner märkte att erfarenhet 
från industrin inte alls värderades i jobbansökningarna till akademiska tjänster 
samt att även ”för mycket” populärvetenskapligt arbete kan betraktas som hinder i 
en akademisk karriär. 
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En respondent rekommenderar att målgruppen lärare, och inte minst problemet 
med tid till lärarmobilitet, lyfts i den internationella strategin. Hon varnar dock för 
att det redan finns många aspekter som ska uppfyllas i till exempel löneförhandling 
och att det kan upplevas som svåruppfyllt och snuttifierat om man lägger till 
internationell mobilitet där också.

Inför nya samverkansavtal
Ett par respondenter tar upp vikten av att tänka till innan ett nytt samverkansavtal 
tecknas. Särskilt inför tecknandet av ett strategiskt samverkansavtal menar en av 
dem att LiU behöver överväga vad avtalet kommer att innebära och kosta. Andra 
förslag är att central nivå kan stötta genom att vid behov tipsa om lämpliga 
personer/partnerorganisationer och genom att sammanfatta vad som kan vara bra 
att tänka på för att skapa ett starkt samarbete med företag respektive stiftelser.

LiU:s organisationsstruktur
Flera respondenter funderar kring graden av centralisering. En av dem anser att de 
som är samverkansansvariga centralt befinner sig för långt borta från 
kärnverksamheten och att det generellt sett vore bra med mer decentraliserade 
stödsystem för att undvika missmatchning. Hon menar dels att samverkan kräver 
lokala resurser och lokal tid, dels att forskare och lärare har för lite luft i tjänsterna 
för att kunna reagera snabbt på initiativ utifrån. 

”Det är ett system där saker händer trots 
förutsättningarna.” 

(Intervjuperson 4) 

Samarbete över fakultetsgränserna tas upp som utmanade av några respondenter, 
men de menar att vi behöver hitta sätt att bli bättre på det, bland annat för att öka 
chanserna att få stora forskningsmedel och för att förbättra kvaliteten i 
undervisningen. En av dem efterlyser mer interaktion mellan central nivå och 
institutionerna, både för att förbättra projekten och för att undvika att ledningen 
agerar utan att ha kunskap om vad som pågår ute i verksamheten. 

En projektägare upplever att det finns många stödfunktioner på LiU men att hon för 
den skull inte alltid vet vart hon ska vända sig. Ett allmänt råd från en av hennes 
kollegor är att det vore bra att jämföra med andra lärosätens stödfunktioner och se 
om de har några exempel som fungerar bra och som skulle kunna implementeras 
här.
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Utbildning
Några förslag kopplat till utbildning är att satsa mer på skräddarsydda 
utlandserbjudanden till studenterna, digitalisering samt kurser som kan hållas 
tillsammans med partnerorganisationer, eventuellt med hjälp från IKT-studion. En 
respondent tar också upp att utbildningsprojekt som inte passar in i den vanliga 
ramen för hur en kurs brukar se ut kan få svårt att navigera genom LiU:s 
administration. Hon exemplifierar med ett projekt där studenter får uppdrag från 
företag att arbeta med snabba prototyper. De behöver ofta snabbt testa produkter 
som inte har förekommit i undervisningen tidigare men bromsas bland annat av att 
det som ska köpas in ska upphandlas först. 

Att donera utrustning
Ett par respondenter tar upp att de har deltagit i projekt där äldre teknisk 
utrustning skänks vidare till skolor respektive sjukvårdsenheter i 
samarbetsländerna. När det gäller sjukvården så manar den ena av dem till 
försiktighet då han har sett många exempel på skänkt utrustning som inte kan 
hållas igång eftersom mottagarna till exempel saknar medel för att låta den servas 
av godkänd leverantör. Han menar att man måste vara aktsam så att man inte 
skänker saker som blir till besvär snarare än till nytta. En projektägare som arbetar i 
många skolprojekt ser istället skänkta datorer och liknande som ett av flera möjliga 
sätt att ge något tillbaka för att LiU-studenter regelbundet blir mottagna i skolorna 
utan krav på bilateralt samarbete. Han upplever dock att det har blivit svårare att få 
skänka utrustning.

h. Inför den internationella strategin 
De praktiska råd som lyfts av respondenter inför strategiarbetet är att vara noga 
med att ha remissrundor där alla som vill kan få komma till tals och att tydligt 
motivera det vi gör eller vill göra. En av respondenterna anser att LiU har varit 
långsamt med att välja prioriterade regioner men att en prioritering inte är 
detsamma som en exkludering; det skulle vara ett stöd för personalen att kunna 
förhålla sig till ett val av strategiska regioner med tillhörande kontaktperson och 
informationsmaterial, inte minst i de fall då de arbetar med ifrågasatta partners 
eller länder. På samma sätt ser hon det som viktigt att de strategiska partnerskapen 
motiveras. 

Vad de universitetsövergripande nätverken beträffar så rekommenderar en 
projektägare att LiU tar tillfället i akt att utvärdera nätverken på ett strukturerat 
sätt för att se vad de bidrar med till kärnverksamheten och om de är värda de 
resurser som läggs på dem. Han tar upp ett konkret förslag på hur en sådan 
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utvärdering skulle kunna genomföras2 och betonar att det är viktigt att involvera 
folk i kärnverksamheten direkt i nätverken och att stödja deras medverkan i så hög 
grad som möjligt. 

Att lyfta i internationaliseringsstrategin
En av de aspekter som projektägare föreslår att strategin kan lyfta är att 
forskningsöverbyggnad kräver influenser från andra miljöer och att ett argument 
för internationalisering på så sätt blir att skapa stark forskning.

Några områden som respondenter saknar idag och gärna ser bland de nya 
internationella prioriteringarna är breda, strategiska samverkansavtal med 
internationella företag, arbete för att hitta strategiska samverkanspartners som vi 
kan dela med våra samarbetsuniversitet och synliggörande av samverkan som 
handlar om hur samhället fungerar snarare än om ekonomisk innovation. En 
respondent betonar vikten av omvärldsbevakning och av att inte lägga alla ägg i en 
korg. Han poängterar att det behövs möjligheter för många ämnesområden och att 
de områden som har lätt att hitta partners kanske kan lyfta även andra genom att 
låta dem dra nytta av befintliga kontakter. 

Flera respondenter funderar över vilken roll som samhällsansvar bör spela i en 
internationell strategi. En av dem menar att LiU har ett samhällsansvar men att det 
är viktigt att våga prioritera det som gör nytta för lärosätet. 

Vi har begränsade resurser och måste prioritera.    
(--) Vi har förstås ett samhällsansvar också men vi 
måste kunna säga nej på ett artigt sätt istället för 
att hoppa på allt. Maximal nytta får vi när vi söker 

den bästa kunskapen men samtidigt bryr oss om 
andra och ser framtida potential i folk, i miljöer.  

(Intervjuperson 10) 

                                                          

2 Utvärderingsverktyget Network Health Scorecard: 
http://www.networkimpact.org/tag/network-scorecard/ 
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En respondent som samverkar med låginkomstländer betonar vikten av ömsesidigt 
utbyte och att båda parter kan dra nytta av varandra även om de inte behöver få ut
samma saker från projektet. Ett exempel skulle kunna vara att fler studenter från 
samarbetslandet kan få komma till LiU för vidare studier mot att LiU-studenter kan 
få möjligheter till praktik där. Ytterligare en respondent menar att FN:s Agenda
2030 utgör en viktig grund för en internationell strategi. Han ser hållbarhetsfrågor 
som nyckeln, inte av ekonomiska eller moraliska skäl utan för att alla kommer att 
drabbas om vi inte förändrar vårt sätt att leva. Att stimulera nya företagsidéer och 
forskningsområden som står för den förändringen är ett sätt att satsa inför 
framtiden. 

Några forskare inom hum/sam-området tar upp att forskarna sitter utspridda och 
har för lite kunskap om varandra och att det verkar saknas strategi och riktning för 
forskning inom området. Det bör dock nämnas att dessa intervjuer gjordes strax 
innan hum/sam-utredningen offentliggjordes. 

Intressanta regioner
Flera tar upp att det redan finns många möjligheter inom Europa men att det vore 
bra att utveckla forskningsmöjligheter utanför Europa i högre grad. Flera 
respondenter nämner Kina som ett allt viktigare land med bra infrastruktur, 
ekonomisk styrka och stort intresse för goda forskningskontakter. En av dem 
uttrycker det som att Kina verkligen kan ”agera lok för forskningen” (Intervjuperson 
6). Även andra asiatiska länder som Japan, Malaysia, Bangladesh, Indien och 
Pakistan, nämns i några fall. Några lyfter också Afrika inför strategiarbetet med 
tanke på att många LiU-forskare sysslar med afrikanskt samarbete. Ett av förslagen 
från kartläggningen av afrikanska samarbetet på hur LiU skulle kunna arbeta med 
ett Afrika-initiativ är att till exempel Internationella enheten får i uppdrag att samla 
forskare som är aktiva i afrikanska länder och företräda deras intressen direkt 
gentemot aktörer som Sida, Världsbanken och UNHCR (Brodén Gyberg 2017). Även 
USA och Australien lyfts som viktiga länder ur forskningssynpunkt. 

Apropå Europa lägger en av respondenterna vikt vid att LiU fortsätter vara aktivt i 
nätverk som påverkar EU:s prioriteringar inför framtida forskningspolitik. Han tror 
att EU:s roll som finansiär kan bli ännu viktigare för svenska forskare i en nära 
framtid och då är det en fördel att vi redan är med i rätt sammanhang, har 
beprövade partners och kan reagera snabbt på utlysningar. 
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5. Slutsatser 
I ”The state of university-business cooperation in Europe”, en omfattande europeisk 
studie av samverkan mellan akademi och företag, framgår det att respondenterna 
från både företagsvärlden och akademi hinder ser brist på finansiering och resurser 
som stora hinder för samverkan (Davey et al. 2018). Det som särskiljer 
akademikernas svar är att de i högre grad pekar på byråkratiska hinder och brist på 
arbetstid. Det ligger i linje med resultaten från denna lokala kartläggning där 
interna hinder och ”fritidsarbete” kommer i starkt fokus. Det är viktigt att komma 
till rätta med onödiga interna hinder men med tanke på att den ovan nämnda 
studien också visar att enbart undanröjande av hinder inte nödvändigtvis resulterar 
i mer samverkan är det också av vikt att hitta sätt att motivera till samverkan. Det 
som respondenterna ser som mest motiverande är framför allt enklare 
finansieringslösningar som gör det möjligt att få medel för att till exempel starta 
upp projekt eller skriva ansökningar. LiU bör också säkerställa att 
informationsspridningen kring de motiverande resurser som redan finns i 
dagsläget, till exempel resebidrag och stödfunktioner för inresande internationell 
personal, sker genom ytterligare kanaler.

Resultaten visar styrkan i projekt som bygger på personliga kontakter präglade av 
ömsesidigt förtroende och gemensam målbild. Enligt ”The state of university-
business cooperation in Europe” gäller det även för dem som samverkar med 
akademin. 

”… mutual trust and commitment, common interest 
and goals facilitate cooperation for all stakeholder 

groups. People and relationships drive UBC in 
Europe.” 

(Davey et al. 2018)  

Om kartläggningens empiri
Det är värt att betona att det är viktigt att tala om samverkan på ett sätt som 
inkluderar den breda flora LiU kan visa upp; att till exempel enbart använda 
begrepp som UBC (University-Business Cooperation) skulle för smalt för att 
beskriva all samverkan och tar inte hänsyn till mångfalden i vår forskning och 
utbildning. 
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Det finns två potentiella problem med underlaget till denna kartläggning. För det 
första är könsfördelningen bland respondenterna sned i samma utsträckning som 
listan över projektägare i de 120 kartlagda samverkansprojekten. Det finns dock 
inga tecken på att svaren från män och kvinnor bland respondenterna skiljer sig 
avsevärt från varandra. Både kvinnor och män driver projekt i samverkan med såväl 
myndigheter som företag och projekten är av såväl forskningsrelaterad som 
utbildningsrelaterad karaktär. 

För det andra täcker listan över samverkansprojekt med största säkerhet inte all 
internationell samverkan som pågår vid LiU just nu. Listan baserar sig dels på tips 
från grupper, koordinatorer och projektägare, dels på dokument- och 
databassökningar, men det finns all anledning att anta att det finns fler projekt som 
inte har identifierats. Denna kartläggning fångar inte riktigt hela bilden men den 
ger en mer fullständig bild än vad som fanns tidigare, och intervjuerna bidrar med 
beskrivningar och problembilder som kan användas för att förbättra framtida 
förutsättningar för projektägare. 

Om det finns ett intresse av att samla in uppgifter kring samverkansparter på 
regelbunden basis skulle en metod kunna vara att inkludera en fråga kring externa 
samverkanspartners i institutionernas underlag inför årsredovisningen. Detta bör i 
så fall göras med syftet att använda och sprida materialet för att underlätta för 
forskare som vill delta i redan existerande nätverk. 

Befintliga kontakter som kan främja framtida samarbete
Det finns i många fall potential att utnyttja de befintliga samverkansnätverken och 
kontakterna ytterligare för att gynna forskning och utbildning. LiU:s 
utbildningsutbyten och närvaro inom samverkansprojekt har en stark korrelation 
redan idag men de regioner i världen där LiU-forskare ofta sampublicerar sig har 
däremot potential att också ge synergieffekter inom samverkan och, i vissa fall, 
inom utbildningsutbyte. Det långvariga samarbetet inom nätverket ECIU skulle 
kunna användas ytterligare inom grundutbildningen och samverkan inom ett 
nätverk som EUniverCities skulle kunna utökas med studentpraktik vid 
partnerorganisationerna finansierat med hjälp av redan sökta EU-medel inom 
Erasmusprogrammet.

Mot ett tydligt internationellt arbete
De återkommande önskemålen om tydliga kontaktvägar, eller rent utav experter 
med ”insikt i allt”, visar att LiU behöver ha och kommunicera en mer transparent 
organisationsstruktur. En del av det är att säkerställa att samma arbetsuppgifter i 
möjligaste mån inte utförs inom flera olika delar av stödfunktionerna och att de 
uppgifter som idag faller mellan stolarna får en hemvist. Synpunkterna på interna 
hinder kring till exempel kommunikation och ekonomirutiner är viktiga att föra
vidare till relevanta delar av organisationen. Samtidigt ska det också noteras att det 
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finns en oro bland forskare kring stödsystemen och att flera betonar att 
stödsystemen ska stödja, inte byråkratisera, deras verksamhet. Ett sätt att fördjupa 
expertisen inom ramen för existerande organisation skulle kunna vara att satsa på 
korta, LiU-interna ”praktikperioder” som ger tjänstemän och beslutsfattare 
möjlighet att få större insikt i hur olika delar av organisationen fungerar och hur 
verksamhetsstödet kan nå ut på ett bättre sätt.

Det planerade framtagandet av en universitetsgemensam internationell strategi kan 
också, om än på ett annat plan, bidra till en ökad tydlighet inom LiU:s 
internationella arbete. Inför strategiarbetet är det särskilt viktigt att ta fasta på 
respondenternas synpunkter om remissförfarande och om att initiativ som kommer 
från central nivå behöver utföras med lyhördhet och utifrån bred kunskap om 
organisationen.
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