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Sammanfattning 
I den här studien har jag undersökt orden samverkan och kvalitet, för att se vilka betydelser de tillförs 
när de används av anställda vid Umeå universitet. Syftet med studien har varit att göra en semantisk 
kartläggning av hur orden används och uppfattas vid universitetet, och att försöka se om det finns nå-
gon skillnad mellan universitetets fyra fakulteter. 

Med hjälp av sonderande intervjuer tog jag fram en rad förslag på begreppskännetecken för båda or-
den. Dessa begreppskännetecken utgjorde sedan grunden för en enkätundersökning. Enkätundersök-
ningens syfte var att ta fram de mest prototypiska kännetecknen för vardera ordet. För att belysa de 
sociala aspekter av betydelse som en renodlad prototypundersökning förbiser, har jag även tillämpat 
ramsemantisk analys och kritisk diskursanalys på mitt material. 

Resultaten visar att det finns några begreppskännetecken som kan sägas vara prototypiska för samver-
kan och kvalitet. De visar dock också på att det förekommer begreppskännetecken som är mycket 
kontroversiella, och oenigheterna syns oftare inom än mellan fakulteterna. Det visar sig med andra ord 
att det är högst individuellt vilka ramelement som finns i informanternas semantiska ramar för sam-
verkan och kvalitet. De mest omtvistade ramelementen är de som på olika sätt berör finansiering av 
samverkansprojekt, och hur olika typer av finansiering eventuellt påverkar kvaliteten på forskningen. 
Att just dessa är kontroversiella tolkar jag som ett utslag av en pågående, övergripande samhällsför-
ändring som bland annat innebär en marknadsanpassning av universiteten.  

Nyckelord 
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samverkan, kvalitet, universitet
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1. Bakgrund 
Att samverka med det omgivande samhället är en aktuell fråga i universitetsvärlden i dagsläget. Från 
regeringshåll kommer det krav på att universiteten tydligare ska knyta an till samhället, men inte alltid 
med explicita önskemål om hur det ska göras. Den statliga forskningsfinansiären Vinnova har därför 
drivit ett projekt om just samverkan och dess koppling till forskningskvalitet. Projektets mål är att nå 
en nationell överenskommelse kring vilka kriterier ett universitets arbete måste uppfylla för att kunna 
sägas arbeta med samverkan. Dessa kriterier ska sedan användas när Vinnova beviljar forskningsfi-
nansiering till universiteten. Vinnova har därför gett i uppgift till alla universitet att kartlägga sitt eget 
bruk av orden samverkan och kvalitet. I deras projekt kopplas de här två orden till ord som nyttiggö-
rande, innovation och innovationsstöd, samarbete och strategisk allians. Vid Umeå universitet är det 
Enheten för externa relationer (hädanefter ER) som har ansvaret för detta arbete, och det är i samver-
kan med dem som den här undersökningen är genomförd. 

1.1. Samverkan – en tydlig trend 
Samverkanstrenden avspeglar sig också i andra delar av universitetets verksamhet. Umeå universitet 
satsar exempelvis på att ”bygga samverkan”; de skapar byggnadsmässiga lösningar och mötesplatser 
för att stimulera just möten. Möten som kan leda till samverkan mellan forskare, studenter och repre-
sentanter för t.ex. näringsliv eller offentlig sektor. Universitetet driver också ett arbete för att inrätta en 
samverkansmeritportfölj, det vill säga ett sätt att göra det meriterande för forskare att arbeta med sam-
verkan i forskning och utbildning. Det är dock inte ett arbete utan konflikter – enligt mina kontaktper-
soner på ER har det uppstått oenigheter kring samverkans- och kvalitetsbegreppen. Många forskare är 
enligt dem skeptiska och verkar tro att samverkan i praktiken kan leda till att forskningens objektivitet 
och därmed kvalitet snarare hotas än främjas av det.  

Även utanför universiteten pågår det olika typer av samverkansprojekt. Framför allt inom humaniora 
och samhällsvetenskap har det under de senaste åren dykt upp nya initiativ för att inkorporera forsk-
ningen i samhället, och vice versa. Ett exempel på detta är föreningen Humsamverkan, som arbetar 
med att ta fram modeller för samverkande humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Ett annat 
är den humanistiska tankesmedjan Humtank. Allt detta gör att den här undersökningen är en del av en 
mycket aktuell fråga. 

1.2. Kvalitet i universitetsvärlden 
Enligt Regeringens forskningsproposition från 2012 (Prop. 2012/13:30) ska 10 % av alla forsknings-
medel öronmärkas för forskning av hög kvalitet. Propositionen anger att kvalitet ska mätas enligt så 
kallade bibliometriska metoder. Bibliometri går i korthet ut på att kvaliteten hos en forskares arbete 
mäts genom antal publiceringar, och hur många gånger dessa publiceringar sedan citerats av andra 
forskare. I den nämnda forskningspropositionen problematiseras detta mätsätt utifrån några synvinklar. 
T.ex. sägs det gynna forskningsområden som har en större publiceringstradition, och dessutom sned-
vrida resursfördelningen mot redan etablerad forskning. Det har också kritiserats i en rapport från In-
ternational Mathematical Union (Adler m.fl. 2008). Trots det, och trots de egna reflektionerna är det 
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bibliometriska mätsättet det som forskningspropositionen sedan utgår ifrån i sin modell för resursför-
delning. 

2. Syfte, hypotes och frågeställ-
ningar 
Min undersökning är tänkt att ge ett kompletterande, språkvetenskapligt perspektiv på ER:s egen 
undersökning av universitetets arbete med samverkan och kvalitet. Syftet med min undersökning är 
därför att göra en semantisk kartläggning av hur begreppen samverkan och kvalitet används och upp-
fattas vid Umeå universitet. Min hypotes, baserad på förhandsinformation från mina kontaktpersoner, 
är att det kommer att råda stor oenighet om begreppen, framför allt mellan de olika fakulteterna. De 
frågeställningar jag har ställt upp är följande: 

 
1. Vilka prototypiska begreppskännetecken finns för begreppen samverkan och kvalitet när de 

används vid Umeå universitet? 

2. Finns det någon skillnad när det gäller begreppskännetecknen mellan de fyra fakulteterna 
och/eller inom fakulteterna? 

3. Finns det några särskilt kontroversiella begreppskännetecken? Vilka orsaker finns i så fall till 
att de anses kontroversiella? 

4. Skiljer sig de prototypiska betydelserna från hur universitetet faktiskt arbetar med samverkan 
och kvalitet? 

3. Tidigare forskning 
I avsnittet om tidigare forskning kommer jag att avgränsa mig till svensk, och relativt aktuell forskning 
om universitetens relation till samhället, om prototypteori och om semantiska ramar. Detta för att min 
undersökning rör en aktuell fråga i en svensk och mycket föränderlig kontext. 

3.1. Samverkanshistoria 
I en artikel i antologin Är det nå'n innovation (2013) ger Bani-Shoraka en historisk genomgång av 
universitetens relation till samhället. Hon menar att universitetens roll i samhället ofta har varit omde-
batterad. Under 1900-talet, beskriver Bani-Shoraka, kritiserades universiteten för att ha blivit för sam-
hällsfrånvända, något som ledde till att högskolelagen reformerades 1977. Då infördes det som senare 
skulle komma att kallas ”den tredje uppgiften”, vid sidan om uppgifterna forskning och undervisning. 
Den tredje uppgiften formulerades så här: 
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Till verksamheten inom högskolan skall höra att sprida kännedom om forskning och utvecklingsar-
bete. Kännedom skall också spridas om vilka erfarenheter och kunskaper som har vunnits och om hur 
dessa erfarenheter skall kunna tillämpas. (Lag 1977:218) 

Ordet samverkan kom för första gången in i lagstiftningen 1997. I samband med det började man i 
budgetpropositionerna skriva in större krav på att universiteten skulle vara ”mottagare av erfarenheter 
och problem från exempelvis företag och organisationer” (Bani-Shoraka 2013:27). Det talades om att 
forskningen skulle komma till nytta. Det var också tydligt att ömsesidighet var av största vikt – både 
universiteten och organisationerna skulle bidra till och vinna på samverkan.  

Under sista delen av 90-talet och de första åren på det nya millenniet stod det dock klart att många 
problem kvarstod: på universiteten var man fortfarande frustrerade för att det varken fanns klara rikt-
linjer för samverkan eller tillräckliga möjligheter att få samverkansprojekt finansierade. Universiteten 
själva fick också kritik, främst för att de inte meriterade samverkanserfarenhet. De senaste tio åren har 
det därför talats mycket om en ”skärpning av samverkansuppgiften” (Bani-Shoraka 2013:30) – något 
som lett till att diskursen kring samverkan i forskningspropositionerna till stor del kommit att handla 
om kommersialisering. Enligt Bani-Shoraka presenterar propositionerna en bild av att samverkan 
främst ska ske med näringslivet, och vara ett medel för tillväxt. 2009 skrevs högskolelagen åter om, 
och paragrafen om samverkan lyder numera: 

I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin 
verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. (Lag 
2009:45) 

I och med den formuleringen, menar Bani-Shoraka, har fokus åter hamnat på att det är högskolan som 
ska föra ut kunskap i samhället, och inte på det reciproka i samverkansbegreppet. Hon uttrycker det 
också som att ”nyttodiskursen alltmer kommer att kläs i ekonomisk dräkt” (Bani-Shoraka 2013:31), 
vilket innebär att de som investerar i högskolans verksamhet förväntar sig omedelbar och mätbar av-
kastning. I ljuset av detta är det förståeligt om det vid enskilda universitet råder konflikter kring hur 
och varför man ska arbeta med samverkan. Om och hur detta avspeglar sig i vilken betydelse begrep-
pet samverkan har vid Umeå universitet är något jag hoppas kunna visa på i min studie. 

3.2. Prototypteori och marknadsdiskurs 
Ylva Byrmans examensarbete från språkkonsultlinjen (2007) är likt den här studien en prototypunder-
sökning med ett diskursanalytiskt perspektiv. Byrman undersökte vad som är prototypiskt för den 
kognitiva kategorin kund. Hon lät sina informanter lista i vilka verksamheter de ansåg att man var 
mest typisk kund. Hennes resultat visade bland annat på att det råder en stor enighet om i vilka verk-
samheter prototypkunden finns, men stor oenighet om hur stor extension kundkategorin täcker in. By-
rman drar därmed slutsatsen att kund är ett komplext begrepp, vars betydelse är långt ifrån entydig, 
och förklarar detta bland annat med att det betyder olika saker för olika människor. Hon går dock inte 
in på skillnaderna och deras orsaker i någon högre grad. I min egen studie kompletterar jag prototyp-
teori och diskursanalys med ramsemantik. På det sättet vill jag i stället lyfta upp och försöka sätta ord 
på just skillnaderna i vilken innebörd man lägger i begreppen samverkan och kvalitet.  

3.3. Om semantiska ramar 
Vad gäller semantiska ramar finns det så vitt jag kunnat se fyra svenska studier som gjorts de senaste 
dryga tio åren. De äldsta är dels en avhandling skriven av Ulf Larsson (2004), som berör semantiska 
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motiv i poesi samt dels en C- och en D-uppsats i lingvistik av Jenny Öhman (2002 respektive 2003). 
Samtliga av dessa arbeten fokuserar på olika sätt på ramsemantikens förmåga att kartlägga semantiska 
relationer mellan ord. Något som ramsemantiken är mycket fördelaktig till, då den som Larsson skri-
ver  

[...]fångar [...] långt fler ord- och begreppssammanhang än traditionella relationella och komponenti-
ellt grundade lexikala relationer, och har bland annat den stora fördelen att kunna redogöra för relat-
ioner mellan lexikalt uttryckta begrepp som hör till samma konceptuella domän där orden som repre-
senterar begreppen ofta hör till skilda ordklasser [...]. (Larsson 2004:240) 

En nyare studie av Larsson & Swahn (2011) behandlar ramsemantiska aspekter av hur vi beskriver 
smak- och känsloförnimmelser. Den studien är mer aktuell för mitt arbete, och jag behandlar den när-
mare under teoriavsnittet. Gemensamt för alla dessa undersökningar är att de inte tar fasta på det kri-
tiska perspektiv som ramsemantiken uppmuntrar till. I det fallet tror jag att min undersökning kan vara 
en början till att fylla en lucka i det svenska forskningsfältet. 

4. Teori 
I min studie av orden samverkan och kvalitet kommer jag att ta avstamp i den semiotiska triangeln och 
den kognitivistiska prototypteorin. Men eftersom begreppen är komplexa och min hypotes är att de 
varierar från kontext till kontext tänker jag också använda mig av ett socialt perspektiv. Dels genom 
Charles Fillmores teorier om semantiska ramar, och dels genom kritisk diskursanalys. 

4.1. Begreppskännetecken och den semiotiska 
triangeln 
Den semiotiska triangeln, som enligt Riemer (2010) ursprungligen togs fram av Ogden & Richards, 
beskriver ett ords betydelse som tredelad. Betydelsen är beroende av den språkliga symbolen (ordet), 
begreppet (den mentala representationen) och referenten (den faktiska sak man åsyftar).1 Det vi menar 
när vi säger hund är alltså beroende av både vårt språkliga uttryck för hund, vår hela uppfattning av 
vad en hund är och den faktiska hund vi syftar på i sammanhanget. I uppsatsen kommer jag att skilja 
dessa tre åt genom att använda ord när jag skriver om den rent språkliga representationen av samver-
kan och kvalitet, begrepp när det handlar om en (individuell eller kollektiv) idé om samverkan och 
kvalitet och slutligen referent i de fall när jag refererar till konkreta exempel på samverkansarbeten 
eller kvalitet. 

Inom terminologiläran talar man om begreppsanalys när man kartlägger de begrepp vars språkliga 
representation sedermera fastslås som termer. Eftersom syftet med det arbete jag gjort påminner om 
syftet med ett terminologiarbete – att undersöka fackuttryck och kartlägga deras betydelse – har jag 
lånat uttryck och metoder från terminologiläran. Pilke & Nuopponen (2010) skriver om begreppsana-
lys som det grundläggande stadiet i ett terminologiskt arbete, och analys av begreppskännetecken som 
en viktig del av det. Begreppskännetecken är alltså de egenskaper hos en företeelse som man lägger 

                                                        
1 De svenska översättningarna av den semiotiska triangelns terminologi är hämtad från Pilke & Nuoppo-

nen (2010). 



  5 
 

märke till och som hjälper en att känna igen företeelserna senare. Pilke & Nuopponen skriver att en 
sammanställning och analys av begreppskännetecken passar sig när man ”reder ut existerande men 
diffusa begrepp” (Pilke & Nuopponen 2010:26), och att detta sker genom insamling ur befintliga käl-
lor. I min uppsats har jag valt att använda begreppskännetecken för att omnämna de olika betydelsea-
spekterna av samverkan och kvalitet som mina informanter angett. Dels för att det passar med det ter-
minologiska angreppsättet, men framför allt för att det är genomskinligare än andra beskrivningar som 
används inom semantiken, som t.ex. särdrag eller attribut. 

4.2. Prototypteori och kategorisering 

4.2.1 Eleanor Roschs prototypexperiment – en av de första studierna 

Teorierna om prototypisk kategorisering föddes inom kognitionsforskningen på 1970-talet. Psykologer 
som Eleanor Rosch vände sig emot den traditionella, aristoteliska tanken på att mänsklig, semantisk 
kategorisering av företeelser är välavgränsad och konstant. Det äldre synsättet innebär alltså att något 
antingen kan ha fullvärdigt medlemskap i en kategori eller inget medlemskap alls. Rosch och andra 
psykologer genomförde en rad experiment för att i stället visa på att något kan vara en mer eller 
mindre typisk medlem av en kategori, och att kategorierna därmed inte har några tydliga gränser. Ex-
perimenten gick bl.a. ut på att på olika sätt låta försökspersoner på tid bestämma huruvida vissa nyan-
ser av rött var mer eller mindre röda eller hur mycket fågel en pingvin egentligen är. Det experiment 
som till största delen ligger till grund för den här undersökningen presenterar Rosch i artikeln Cogni-
tive representations of semantic categories (1975). I det utgick hon från ett antal konkreta kategorier 
som vapen, möbel och fågel. Inom kategorierna valde hon ut en rad medlemmar (exempelvis pilbåge, 
stol och rödhake) och lät sina informanter gradera kategorimedlemmarna efter ”goodness of example” 
(Rosch 1975:197), alltså vilka medlemmar som var t.ex. ”mest fågel” eller ”minst möbel”. Resultaten 
visade tydligt på en stor enighet kring vilka medlemmar som bäst representerade kategorin, och alltså 
var mest prototypiska.  

4.2.2. Coleman & Kay – abstrakta prototyper  

Rosch och de andra forskare som undersökte prototypikalitet på 1970-talet fokuserade till största delen 
på konkreta fysiska ting eller perceptoriska fenomen (t.ex. möbler eller färger). I början av 1980-talet 
visade semantikerna Coleman & Kay (1981) på fler användningsområden hos prototypteorin genom 
att göra en studie på det abstrakta begreppet lögn, engelskans lie. Även de understryker möjligheten 
till graderat medlemskap i en kategori, och sammanfattar sin syn på prototypikalitet så här:  

By contrast, our PROTOTYPE view of word meaning attempts to account for the obvious 
pretheoretical intuition that semantic categories frequently have blurry edges and allow de-
grees of membership. On this view, applicability of a word to a thing is in general NOT a 
matter of 'yes or no', but rather of 'more or less'. (Coleman & Kay 1981:27, versalisering i 
original).  

De föreslår också att prototypen av ett ord är kopplat till en utomspråklig, kognitiv schematisering. 
Vidare menar de att språkbrukaren har förmågan att bedöma i vilken grad ett visst ord eller begrepp är 
prototypiskt för denna schematisering. 
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4.3 Ett socialt perspektiv 

4.3.1. Fillmores semantiska ramar – en socialt inriktad semantik  

De hittills citerade undersökningarna om prototypteori konstaterar alltså att människor kognitivt kate-
goriserar olika företeelser, och att vi i någon mån är överens om huruvida någon företeelse är central 
eller perifer i den givna kategorin. Vad de däremot inte tar upp är att de strukturer som gör att vi kate-
goriserar på ett visst sätt kan bero på sociala förutsättningar. Någon som för in det perspektivet är 
Charles Fillmore, som i utvecklandet av sina teorier om semantiska ramar ställer sig frågan: ”[w]hat 
categories of experience are encoded by the members of this speech community through the linguistic 
choices that they make when they talk?” (Fillmore 2006:373). Ramsemantiken bygger på tanken att ett 
ords betydelse är beroende av de ”ramar” som ordet uppväcker, ramar som är beroende av kultur och 
traditioner i en viss situation. Ordet köpa uppväcker till exempel en ram som Croft m.fl. (2001) kallar 
för ”a commercial transaction frame”. I ramarna för ett ord finns en rad element, som kan vara både 
aktanter, föremål och handlingar: köpa förutsätter t.ex. att det finns ramelement som en köpare och en 
säljare, och att situationen omfattar någon typ av transaktion. Förståelsen för ordet köpa förutsätter att 
man känner till hur utbytet av varor, tjänster och pengar fungerar i samhället. 

I utvecklandet av ramsemantiken har Fillmore tagit avstamp i bland annat prototypteori, och skriver så 
här om relationen mellan prototyper och ramar: 

[…] very often the frame or background against which the meaning of a word is defined and under-
stood is a fairly large slice of the surrounding culture, and this background understanding is best un-
derstood as a ‘prototype’ rather than as a genuine body of assumptions about what the world is like. It 
is frequently useful, when trying to state truth conditions for the appropriateness of predicating the 
word of something, to construct a simple definition of the word, allowing the complexity of fit 
between uses of the word and real world situations to be attributed to the details of the prototype 
background frame rather than to the details of the word’s meaning. (Fillmore 2006:379) 

Han menar alltså att det prototypiska snarare ligger i vår bakgrundsförståelse av hela företeelsen, och 
att relationen mellan det språkliga tecknet och referenten snarare beror på detaljer i bakgrundsförståel-
sen än på detaljer i ordbetydelsen. Ordet hund kan uppväcka en ram som innehåller exempelvis ele-
menten yorkshireterrier och skällig för en person, men schäfer och stor för en annan. Skillnaden beror 
då på att dessa personer har olika bakgrundsförståelse för företeelsen hund, snarare än att skillnaden 
ligger i betydelsen hos själva ordet. Vilken relevans detta har för min undersökning återkommer jag 
till i material- och metoddelen. 

Fillmore skriver att semantiska ramar kan användas för att belysa klassiska semantiska problem, vilket 
är ytterligare en del av ramsemantiken som är aktuellt för den här uppsatsen. Han menar att det som 
händer när man applicerar nya ord på befintliga företeelser är att man omlexikaliserar en oförändrad 
ram. Försöker man omvänt att få nya företeelser att omfattas av befintliga ord är det i stället en om-
ramning av en lexikal enhet. Fillmore menar även att missförstånd på grund av motstridiga ramar fö-
rekommer, särskilt när samma ord används inom olika kontexter. Som exempel ger han ordet inno-
cent, som kan uppväcka både en allmänspråklig ram och en specifik juridisk ram. I uppsatsen visar jag 
att allt detta kan appliceras på ramarna kring samverkan och kvalitet inom universitetsvärlden. 

4.3.2 Fairclough – ett kritiskt perspektiv på marknadsdiskursen 

Trots att tankarna om semantiska ramar har stora möjligheter att föra in ett kritiskt perspektiv i seman-
tiken, är det vanligt att undersökningar med ramsemantiska inslag mest fokuserar på kartläggning av 
ramelement (t.ex. de undersökningar jag nämner i avsnittet 3. Tidigare forskning). Sanchez-Gárcía 
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(2007) menar att en kombination av ramsemantik och kritisk diskursanalys skulle vara mycket frukt-
sam. Han skriver bland annat att de kulturella dimensioner som semantiska ramar bygger på är något 
som är intressant för den kritiska diskursanalysen att studera. Därför anlägger jag i min uppsats även 
ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv i Faircloughs anda. Den definition av diskurs jag utgår från är 
en kombination av två av dem som Fairclough (1992) använder: jag ser diskursen som ett visst språk-
bruk knutet till en viss social kontext, men också att diskursen formar den sociala kontexten lika 
mycket som den formas av den sociala kontexten.  

Faircloughs (1992) teorier baseras på att diskurser konstruerar relationer och ger uttryck för maktför-
hållanden på olika sätt, och att detta går att analysera genom att granska språkliga val på interperso-
nella, ideationella och textuella nivåer. Han skriver också om diskursiva förändringar, vilket i det här 
fallet t.ex. skulle kunna vara förändringar i vilka ramelement som finns i den semantiska ramen för ett 
visst ord. Han menar att de diskursiva förändringarna oftast hänger ihop med större samhälleliga för-
ändringar. I samband med omvälvande samhällsförändringar kan också enligt Fairclough maktmarkö-
rer förändras; i en process där tidigare erkända uttryck för makt ifrågasätts kan outtalade maktmarkö-
rer vinna mark. I den här uppsatsen kommer fokus inte att ligga på de tre språkliga analysnivåerna, 
utan på Faircloughs tankar om diskursiv förändring och diskursens roll i maktrelationer. Detta för att 
belysa hur universiteten och andra offentliga inrättningar har förändrat sitt språk i samband med en 
marknadsanpassning av verksamheten. 

5. Material och metod 

5.1. Bakgrundsmaterial 
För att orientera mig inom området har jag främst använt följande material: 

• Umeå universitets visionsdokument Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap. 
Umeå universitet 2020 – Vision och mål. 

• Dokumentet Strategisk plan för samverkan med det omgivande samhället – perioden 2009-2013 
• Dokumentet Framtagande av förslag till samverkansportfölj 
• Umeå universitets webbplats http://www.umu.se 
 
Ur visionsdokumentet har jag lånat formuleringar och ordval till mina intervjuer och enkäter, för att 
förankra dem i den faktiska verksamheten. Den strategiska planen är förvisso inte längre aktuell, men 
har ändå bidragit till att ge en bild av hur samverkansarbetet tidigare sett ut vid universitetet.  

Förslaget till samverkansportfölj är relevant, då det är tänkt att leda till ett meriteringssystem för sam-
verkansaktiviteter, där vissa aktiviteter kommer att premieras mer än andra. I min analys drar jag pa-
ralleller till det dokumentet, för att se hur väl det stämmer med det som framkommer av den här 
undersökningen. 
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5.2. Intervjuer 

5.2.1. Urval av informanter till intervjuerna 

Totalt består studiens intervjudel av 12 intervjuer på ungefär 30 minuter vardera. Informanturvalet 
gjordes i samråd med mina kontaktpersoner på ER. I det inomuniversitetliga urvalet är hälften av in-
formanterna medlemmar i universitetets strategiska råd för samverkan och innovation. Hälften är 
andra forskare vid universitetet. I största möjliga mån har jag sett till att varje rådsmedlem motsvaras 
av en icke-rådsmedlem med samma fakultetstillhörighet. En informant kommer från Lärarhögskolan, 
en instans som har beröring med samtliga fakulteter. Just denna informant har dock sin bakgrund på 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Dessutom har jag intervjuat två informanter från forskningsfi-
nansiärer och näringsliv. En informant från strategiska rådet tillhör ett holdingbolag som delvis ägs av 
universitetet. Hen har kontor på universitetet men identifierar sig själv som extern och hamnar därmed 
mellan kategorierna. Tanken med urvalet var att inkludera ett brett spektrum av erfarenheter av sam-
verkansarbete. Här ryms dels forskare med särskild arbetsuppgift att arbeta med samverkan, dels de 
som i sin vardag påverkas av visioner om ökad samverkan och dels de som utifrån arbetar med att 
samverka med universitet (se bilaga 1 för redovisning av samtliga informanter). Intervjuerna gjordes i 
sonderande syfte, inför sammanställningen av de förslag på begreppskännetecken som prototypenkä-
ten bygger på. Tanken var att skapa förslag som innehöll de begreppskännetecken som forskare och 
andra universitetsanställda faktiskt använder för samverkan och kvalitet. 

5.2.2. Utformning och utförande av intervjuerna 

Till intervjuerna gjorde jag en strukturerad intervjumall med fyra specifika frågor. De frågor jag ställ-
de utgick delvis från visionsdokumentet, för att ge informanten en verklighetsförankrad kontext att 
förhålla sig till. Frågorna jag ställde till informanterna var: 

1. Kan du berätta mer om dina arbetsuppgifter på universitetet? 

2. Hur påverkas din arbetsvardag av visionen om ökad kvalitet genom samverkan? 

3. Vilken är din bild av hur man i stort ser på arbetet med samverkan och kvalitet på din 
institution? 

4. Hur skulle du definiera samverkan och kvalitet? 

Jag hade också utarbetat följdfrågor att ta till ifall svaren inte skulle bli tillräckligt uttömmande eller 
informanten inte skulle förstå frågan. För de externa informanterna anpassade jag frågorna efter deras 
verksamhet. Jag frågade dem också om de trodde att deras egen bild skiljde sig från universitetens. 
Intervjumallarna finns bifogade som bilaga 2, 3 och 4 där detaljerna går att finna. 

Intervjuerna var alltså utformade för att undersöka dels de begreppskännetecken som spontant fram-
trädde när informanterna använde orden samverkan och kvalitet, dels hur de faktiskt på en direkt fråga 
definierar orden. Syftet med första frågan var mest att jag skulle få en helhetsbild av informantens roll, 
och att skapa ett tillåtande samtalsklimat med hjälp av en fråga som inte var så krävande. De nästföl-
jande två syftade till att ge ett material ur vilket jag skulle kunna elicitera eventuella begreppskänne-
tecken som informanten kanske inte skulle ange vid en direkt fråga. 
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Den sista och mest direkta frågan, definitionsfrågan, var för ordet samverkan uppbyggd i tre delar. 
Informanterna ombads definiera samverkan utifrån tre faktorer: 

1. syftet med samverkansarbete, 

2. lämpliga metoder för att arbeta med samverkan, samt 

3. risker med samverkansarbete. 

Den uppdelningen har sin utgångspunkt i information från mina kontaktpersoner angående vad som 
oftast diskuteras när det gäller samverkansfrågor. Dessutom underlättade den uppdelningen stringen-
sen i sammanställningen. Vad gäller ordet kvalitet var frågan av mer öppen och sonderande natur. Det 
tycktes troligt att det var något som forskarna skulle ha en tydligare egen bild av, eftersom det är ett 
begrepp med betydligt längre tradition i den akademiska kontexten.  

Intervjuerna med de universitetsanställda forskarna utfördes i nio fall av tio på deras kontor. Den ti-
onde skedde på mitt eget kontor i Samverkanshuset på universitetsområdet. De två externa kontakterna 
intervjuades per telefon, då båda befann sig på annan ort. 

5.2.3. Från intervjuer till enkät – analys av intervjusvaren 

Prototypenkäten är utformad efter de begreppskännetecken för orden samverkan och kvalitet som 
framkom under intervjuerna. Under intervjuerna antecknade jag i min intervjumall, men spelade också 
in samtalen. I anteckningarna markerade jag det som informanterna lade störst vikt vid, och inspel-
ningarna gjorde jag för att kunna kontrollera specifika formuleringar i efterhand. Jag gjorde alltså inga 
transkriberingar av intervjuerna, utan analyserade dem genom att lyssna på inspelningarna och jämföra 
dem med det jag antecknat. På så vis sammanställde jag för varje intervju det huvudsakliga innehållet i 
de fyra intervjufrågorna. Därefter använde jag en terminologiskt inspirerad analys (se Pilke & Nu-
opponen 2010), gick noggrant genom mina sammanställningar och markerade framträdande (både 
explicita och implicita) begreppskännetecken för samverkan och kvalitet som förekom i materialet. 
Gällande samverkan fokuserade jag på de tre aspekter som jag bett informanterna att utgå ifrån vid 
sina egna definitioner. Begreppskännetecknen tematiserades och användes sedan när jag skapade de 
förslag som prototypenkäten bygger på. 

Vid redovisningen av resultaten kommer intervjuerna främst att utgöra bakgrund till prototypenkäten. 
Jag kommer dock också att redovisa den bild jag fick av diskrepansen fakulteterna emellan vad gäller 
begreppskännetecken för samverkan och kvalitet. Detta för att många informanter under intervjuerna 
gjorde reflektioner som inte gick att återspegla i utformandet av enkäterna. Det var alltså delvis i inter-
vjuerna som det framgick att samverkan och kvalitet är två semantiska ramar med många olika och 
ibland motstridiga element. Jag har därför ansett det nödvändigt att ta med detaljer ur intervjuerna i 
analysen för att få ett större djup och ett kvalitativt inslag, vilket är svårt att få med endast enkätsvar. 

5.3. Prototypenkäten 

5.3.1. Antal informanter 

Prototypenkäten distribuerades till 60 personer som registrerats som samverkansansvariga på sina 
institutioner. Det var nio personer på humanistiska fakulteten, åtta på medicinska, 29 på samhällsve-
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tenskapliga och 17 på teknisk-naturvetenskapliga. I slutändan fick jag 31 svar med följande fakultets-
fördelning (för kommentarer om fördelning och bortfall, se avsnitt 6.8. Metodreflektion): 

• humanistiska fakulteten: 6 svar 
• medicinska fakulteten: 7 svar 
• samhällsvetenskapliga fakulteten: 14 svar 
• teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: 4 svar. 

 
Även det här informanturvalet gjordes i samråd med mina kontaktpersoner. Dels var det av arbetseko-
nomiska skäl; det fanns en färdig lista med dessa informanters adresser. Dels bedömde vi att det var 
högre sannolikhet att de skulle bemöda sig om att besvara enkäten om de redan var insatta i frågan. 
Eftersom de representerade samtliga fakulteter räknade vi ändå med att få en bredd i svaren. 

5.3.2. Utformande av prototypenkäten 

Prototypenkäten är, som nämnts i teoriavsnittet, inspirerad av Eleanor Roschs klassiska kognitionsstu-
die från 1975. Roschs experiment tar avstamp i en tidigare studie, där hon genom att undersöka reakt-
ionshastigheter på påståendet ”[a] (member) is a (category)” har visat på att vissa medlemmar av en 
kategori kan antas vara mer prototypiska än andra (Rosch 1975:194). Mina intervjuer har haft en lik-
nande funktion för utformandet av prototypenkäten, även om det är en väsentligt annorlunda metod än 
ett reaktionstest. Med hjälp av intervjuerna har jag ringat in vilka begreppskännetecken som används 
inom universitetet och därmed är relevanta att ha med i enkäten. 

Rosch lät sina informanter värdera ord på en skala från 1 till 7, beroende på hur väl de tyckte att orden 
överensstämde med den ”typiska” bilden av ordet. Graderade man då schäfer som 1 och yorkshireter-
rier som 7, så innebar det att man såg schäfer som en väldigt typisk hund och yorkshireterrier som en 
väldigt otypisk. Rosch vidtog noggranna åtgärder för att stimulit i hennes test skulle vara vanliga, 
konkreta substantiv som tillhörde vanliga, konkreta kategorier. I det skiljer sig min undersökning vä-
sentligt från hennes. Redan från början stod det alltså klart att jag aldrig skulle kunna likt Rosch bara 
ge olika enstaka ord som alternativ för mina informanter att gradera. Min undersökning liknar i stället 
i högre grad Coleman & Kays studie från 1981. Coleman & Kay undersökte prototypikalitet hos ordet 
lie i engelskan, ett ord som likt orden samverkan och kvalitet är kopplat till mer abstrakta och kom-
plexa begrepp. Coleman & Kay lät sina informanter gradera olika förutsättningar för att något skulle 
vara en lögn, även de på en skala från 1 till 7. I stället för enstaka ord gav i dessa forskare sina infor-
manter ett antal formuleringar och frågade i hur hög grad formuleringarna uppfyllde kriterier för be-
greppet lögn. Informanterna fick sedan rangordna dessa formuleringar efter hur säkra de var på att 
formuleringarna beskrev en lögn.  

I intervjuerna jag gjorde blev det mycket tydligt att informanterna refererade till det som Fillmore 
(2006) beskriver som hela domäner av mänskligt beteende i sitt bruk av orden. Det gällde framför allt 
för ordet samverkan. Det framgick också att innehållet i de domänerna varierade kraftigt från person 
till person. Därmed verkade det osannolikt att jag skulle kunna skapa en rad sammanhängande förslag 
som omfattade olika begreppskännetecken hos samverkan och kvalitet. Ett sådant förslag för samver-
kan skulle kunna se ut så här: 

Ett sätt att arbeta som ska ske integrerat med universitetets andra uppgifter, vars syfte är att öka uni-
versitetets konkurrenskraft med risken att utbildningen blir strömlinjeformad om man fokuserar för 
mycket på att utbilda den arbetskraft som efterfrågas av näringslivet. 

Formuleringen är för det första extremt otymplig, men också svår att gradera om man håller med om 
vissa av aspekterna men inte andra. I slutändan utgick jag därför från tematiseringen av intervjuerna 
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och skapade en rad separata förslag på begreppskännetecken för syfte, metoder och risker med sam-
verkan.2  

Vad gäller intervjufrågan om kvalitet, så styrde jag som nämnt inte informanterna lika mycket. Därför 
följde tematiseringen av begreppskännetecken för kvalitet de återkommande teman som informanterna 
själva tog upp. Formuleringar som ”forskningen ska inte stå och stampa på samma ställe”, ”att göra 
något annat än det som är säkert” och”forskning som utvecklar forskningsfältet” sammanfattades t.ex. 
under temat Nyskapande. För kvalitet, liksom för samverkan, valde jag att ha med så få begreppskän-
netecken som möjligt i varje förslag. Även här var det av den anledningen att man bara skulle behöva 
gradera ett kännetecken per förslag. 

Innan enkäten gick ut till informanterna testades den på mina tre kontaktpersoner. Efter kommentarer 
från dem ändrade jag graderingen så att 7 var ”stämmer bäst” och 1 ”stämmer sämst”, till skillnad från 
i Roschs och Coleman & Kays experiment. I enlighet med min frågeställning var fakultetstillhörighet 
den enda variabel jag valde att ta hänsyn till. Jag lade även in ålder och befattning, men likt min första 
intervjufråga var det för att ge informanterna en lättsam startsträcka. De variablerna har jag inte tagit 
med i analysen. 

5.3.3. Metod för analys av enkätsvar 

Både Rosch (1975) och Coleman & Kay (1981) räknade ut medelvärdet för sina skalor, och fann 
mycket tydliga bevis på att människor har interna kognitiva strukturer för kategorier. De fick på så vis 
också tydliga indikationer på drag som var prototypiska i de kategorier de undersökte. Den komplexa 
naturen hos begreppen i min studie gjorde att det inte var fullt så enkelt. Dels var de svåra att räkna på 
eftersom spridningen ofta var mycket stor, och medelvärdet hamnade kring 4 trots att det inte sade så 
mycket om det egentliga resultatet. Dels handlar det om begrepp vars referenter varierar kraftigt bero-
ende på individens uppfattning om omvärlden (till skillnad från t.ex. möbel eller lögn, där det ändå 
finns en bredare kulturell enighet om begreppskännetecknen). Därför använde jag två andra räkneme-
toder som bättre belyste det intressanta i de resultat jag fick, och har även använt Charles Fillmores 
ramsemantik för att komplettera prototypteorin. 

Genom att räkna ut poängsumman kunde jag få indikationer på vilka begreppskännetecken som ingick 
i en prototypisk bild av samverkansbegreppet, baserat på aspekterna syfte, metod och risker. Grade-
ringen av exemplen skedde på en skala från 1 till 7, där 7 var bäst och 1 var sämst. Man kan alltså 
tänka sig siffrorna som poäng – flest poäng vinner. I och med det går det att ta fram de bästa förslagen, 
alltså det flest informanter höll med om, genom att helt enkelt addera samtliga poäng för varje enskilt 
förslag. I det första skedet räknade jag alltså  ut poängsumman för samtliga förslag på samtliga fakul-
teter, samt maximi- och minimivärde. Jag räknade också ut poängsumma och maximi- och minimi-
värde för varje enskild fakultet. Eftersom antalet informanter varierar kraftigt mellan fakulteterna 
kommer jag att redovisa poängsummorna i procent av maximivärdet. Poängsummorna tolkar jag så, 
att summor på över 50 % av maximivärdet innebär att förslaget har en viss relevans för vilka be-
greppskännetecken som finns för orden samverkan och kvalitet på Umeå universitet. Relevansen stiger 
sedan med ökad poängsumma. Poängsummor under 50 % har jag tolkat som att det är tveksamt om 
begreppskännetecknen har någon relevans på universitetet, och naturligtvis mer tveksamt ju lägre 
summa. 

                                                        
2 Förslagen på begreppskännetecken för samverkan och kvalitet kommer hädanefter i uppsatsen att om-

nämnas antingen som just förslag på begreppskännetecken, eller helt enkelt förslag. 
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För att undersöka en eventuell spridning inom fakulteterna utarbetade jag även ett redovisningssätt 
grundat i Coleman & Kays studie. Där är utgångspunkten att alla graderingar mellan 1 och 3 inte upp-
fyller förutsättningarna för en lögn, och alla mellan 5 och 7 gör det. Jag räknade alltså med att alla 
informanter som graderat förslagen från 5 till 7 höll med om att de innehöll relevanta begreppskänne-
tecken för samverkan eller kvalitet, och att alla som graderat förslagen från 1 till 3 inte höll med om 
det. De som graderat förslag som 4 ansåg jag som neutrala till förslaget. 

I de fall där mer än två tredjedelar (det vill säga 66 %) av informanterna inom en fakultet hade valt 5 
till 7 eller 1 till 3 har jag tolkat det som att det inom fakulteten råder en relativ enighet om förslagets 

relevans. Om mer än 66 % svarat 4 tolkar jag det som att det råder en enad neutralitet till förslaget. 
Bland många förslag är det också stor oenighet inom fakulteterna. Antingen är stor jämvikt mellan 1 
till 3-sidan och 5 till 7-sidan, eller att det är stor spridning över hela skalan. Som ”stor spridning” har 
jag räknat dels förslag som fått 50-60 % av svaren på vardera sidan. Dels har jag räknat med dem som 
fått en spridning på mer än 4 av de 7 värdena, och inte mer än 33 % av svaren på samma värde. Ett 
exempel redovisas i tabell 1. Där redovisas humanistiska fakultetens värdering av det förslag på be-
greppskännetecken för kvalitet som jag valt att kalla Fristående finansiering: 

Tabellen talar sitt tydliga språk: Inga av informanterna på humanistiska fakulteten håller med varandra 
i den här frågan. För att diskutera den här och andra eventuella oenigheter har jag även arbetat med 
semantiska ramar. Att prata om prototypikalitet hos förslagen på begreppskännetecken är ett sätt att 
utforska de bakomliggande begreppen hos orden samverkan och kvalitet. Ett annat sätt är att se försla-
gen som potentiella ramelement i en semantisk ram. Om en informant graderar ett förslag högt på ska-
lan, innebär det att det är ett ramelement som ingår i den semantiska ram som ordet samverkan eller 
kvalitet uppväcker hos informanten. Om stor oenighet råder kring ett visst förslag är det ett element 
som inte ingår i allas ram. 3 

En ramsemantisk undersökning som påminner om min studie gjordes av Larsson & Swahn (2011), 
som studerade vilket lexikon som användes för att beskriva olika salladssorter. De utgick från tre sin-
nesattribut, och bad två testgrupper att beskriva salladen utifrån det intryck den gjorde på känselsinne, 
luktsinne och smaksinne. De noterade de beskrivande ord som användes och grupperade dem i under-
kategorier till sinnesattributen, inte helt olikt hur jag hanterade mina intervjusvar när jag utformade 
enkäten. Skillnaden är den att Larsson & Swahn valde ut de ord som förekom fler än fem gånger, för 
att visa på panelernas enighet vad gäller elementen i ramen för t.ex. ruccola. Mitt syfte är i stället att 

                                                        
3 När jag hädanefter talar om ramelement eller enbart element, syftar jag alltså på de element som olika 

semantiska ramar består av. 

Fristående finansiering 

Forskning av hög kvalitet medfinansieras inte av 
samarbetspartner och har därmed högre trovär-
dighet. 
 
6 
2 
5 
4 
1 
3 
Tabell 1: Fristående finansiering vid 

humanistiska fakulteten 
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använda ramsemantiken för att kasta ljus på oenigheten. Människors olika kognitiva uppfattning om 
världen gör att orden inte betyder samma sak för alla. Detta kan uttryckas som att olika människor har 
olika ramelement i de ramar man kopplar till ett visst ord, något som Sandikcioglu (2001) påpekar är 
en viktig aspekt av ramsemantiken. En ram, menar han, kan aldrig vara neutral eftersom det finns ett 
maktperspektiv i vems bakgrundsförståelse av verkligheten det är som formar en ram som uppfattas 
som allmängiltig. 

6. Resultat och diskussion 
I det här avsnittet presenterar jag hela resultatet av undersökningen och diskussionen kring det. I tur 
och ordning går jag genom resultatet av prototypenkäten, intervjuerna och den ramsemantiska ana-
lysen. Till sist lyfter jag intressanta delar av resultaten till en mer ingående diskussion. Jag börjar dock 
med att ta avstamp i en ordboksdefinition av de två orden, för att se vilka begreppskännetecken orden 
har enligt en av våra starkast normerande källor. 

6.1. Samverkan och kvalitet enligt NEO 
Samverkan betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok (1996) ”gemensamt handlande för visst 
syfte.” Kvalitet betyder enligt samma källa ”god egenskap; materialtyp hos tyg e.d.; karakteristisk 
klang hos visst språkljud.” Det är ganska ospecifika begreppskännetecken som Nationalencyklopedin 
ger oss. Det är naturligt, eftersom samverkan och kvalitet är ord som förekommer i många samman-
hang allmänspråket. Men det ger också en fingervisning om hur omfattande de potentiella begrepps-
kännetecknen hos orden kan vara även i en och samma kontext. 

6.2. Intervjuerna 
Här presenterar jag resultaten av intervjuanalyserna, först för samverkan och sedan för kvalitet. Främst 
kommer avsnittet att behandla hur prototypenkäten kom till, med avstamp i intervjuerna. 

6.2.1. Förslag på begreppskännetecken för samverkan 

Som tidigare nämnts ombads informanterna explicit att uppge begreppskännetecken för samverkan 
utifrån de tre aspekterna syfte, metoder och risker. I resultatredovisningen kommer jag att hänvisa till 
dem som Varför, Hur och Risker, för att inte blanda ihop dem med den uppsatstekniska terminologin. 
Jag sökte också i intervjuerna efter implicit uttryckta begreppskännetecken med fokus på dessa 
aspekter. Den sammanlagda analysen av dessa två faktorer ledde till att jag för varje aspekt urskiljde 
ett antal teman, som återkom i intervjuerna. Under varje tema fann jag ett eller flera förslag på sam-
verkan utifrån den aktuella aspekten – ibland motstridiga om de var flera. I tabell 2 finns en uppställ-
ning över teman och förslag. 
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Varför Hur Risker 

Reciprokt 
Syftet med samverkan är att skapa 
tvåvägskommunikation. Det ska 
bidra till dialog mellan teori och 
praktik samt vara alla inblandade 
parter till nytta. 
 
Samhällsnytta 
Syftet med samverkan är att 
akademin ska nyttiggöra forsk-
ningsresultat och ge människor 
något tillbaka från den skattefi-
nansierade forskningen genom 
att sprida resultatet av den. 
 
Konkurrenskraft och finansiering 
Syftet med samverkan är att öka 
ett universitets konkurrenskraft 
och finansieringsmöjligheter, 
vilket ger möjlighet att uppnå 
strategiska mål. 
 
Mervärde 
Syftet med samverkan är att ge 
nya infallsvinklar på och därmed 
större förståelse för ett ämne och 
kan därför inspirera till nya upp-
täckter. 
 
Relevans 
Syftet med samverkan är att öka 
relevansen hos forskning och 
utbildning. Det ger möjlighet att 
utveckla verklighetsförankrade 
redskap, stimulerar lärande och 
ökar anställningsbarhet och be-
redskap för arbetslivet. 

Individuellt 
Metoderna för samverkan ska 
vara generellt formulerade, så att 
man som verksam kan fylla dem 
med eget innehåll och vara fri att 
själv kontakta dem man vill 
samverka med. 
 
Kollektivt 
Metoderna för samverkan ska 
vara tydligt strukturerade och 
fastställda, med långvariga sam-
arbeten och överenskommelser 
om hur eventuella tvister kring 
t.ex. rättigheter ska hanteras. 
 
Grad av integration 
Integrerat: Samverkan ska ses 
som en integrerad del av univer-
sitetets huvuduppgifter. 
 
Separat: Man ska arbeta med 
samverkan som ett separat om-
råde, parallellt med forskning 
och undervisning. 
 
Relationsskapande 
Det måste skapas förutsättningar 
för att bygga relationer genom 
både formella och informella 
mötesplatser, och ge möjlighet 
till återkommande och återkopp-
lande samarbeten. 
 
Finansiering 
Annan finansiering: Forskning i 
samverkan med externa parter 
ska finansieras på annat sätt än 
genom den externa part man 
samverkar med.] 
 
Samfinansiering: Forskning i 
samverkan ska samfinansieras, 
till exempel genom att driva 
gemensamma forskningsprojekt 
med näringsliv och samhällsor-
ganisationer. 

Statusskillnad 
Samverkan med näringslivet 
värderas högre än samverkan 
med offentlig sektor eller övriga 
samhällsorganisationer. 
 
Hot mot universitetets huvudsyften 
Fel fokus: Fokuset på samverkan 
gör att man riskerar att tappa 
fokus på universitetets uppgifter 
och syfte, som fri forskning, 
kritiskt tänkande och bildning. ] 
 
Uppdragsforskning: Den tunna 
linjen mellan samverkan och 
uppdrag är riskabel. Det är inte 
säkert att samverkan höjer kvali-
teten på forskning och utbildning 
och det finns en risk att universi-
teten definierar bort sitt eget 
existensberättigande till förmån 
för finansiering. 
 
Kritiska resultat: Det finns en 
risk att ingen vill betala för den 
långsamma process som forsk-
ning är, eller för de negativa eller 
kritiska resultat den eventuellt 
kan leda till. 
 
Strömlinjeformning: För mycket 
fokus kan hamna på att utbilda 
den arbetskraft som arbetsgivar-
na just nu efterfrågar, vilket ris-
kerar att leda till att utvecklingen 
stagnerar och utbildningarna blir 
strömlinjeformad. 
 

Tabell 2: Förslag på begreppskännetecken för samverkan 
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6.2.2. Förslag på begreppskännetecken för kvalitet 

När det kom till begreppskännetecknen för kvalitet styrde jag inte informanterna lika mycket som i 
samverkansfrågan, utan bad dem helt enkelt att berätta vad de ansåg utmärkte forskning av hög kvali-
tet. De förslag som då framkom framgår av tabell 3: 

 

Kvalitet  

Mätbar  
Hög kvalitet i forskning kan mätas genom saker 
som mängden publikationer, citeringar och 
forskningsanslag. 
 
Relevans  
Forskning har hög kvalitet när den är relevant 
utanför akademin, och präglas av att den kommer 
till nytta eller fungerar som förberedande för 
yrkeslivet. 
 
Nyskapande  
Forskning av hög kvalitet ska vara nyskapande 
och leda till förhöjda kunskapsnivåer och/eller 
nya företag och patent. 
 
Inte mätbar  
Forskningskvalitet ska inte mätas, men är lätt att 
bedöma om man har erfarenhet av forskningsfäl-
tet. 
 

Yttre samarbeten  
Kvaliteten på forskning och utbildning främjas av 
samarbeten med yttre aktörer. 
 
Fristående finansiering  
Forskning av hög kvalitet medfinansieras inte av 
samarbetspartner och har därmed högre trovärdig-
het. 
 
Välarbetad  
Forskning av hög kvalitet uppfyller de krav som 
gäller för den aktuella disciplinen, är noggrant 
genomarbetad, välformulerad och har ett kritiskt 
förhållningssätt. 
 
Internationella dimensioner  
Forskning av hög kvalitet är internationellt konkur-
renskraftig. 
 

Tabell 3: Förslag på begreppskännetecken för kvalitet 

6.3. Prototyper av samverkan och kvalitet på 
Umeå universitet 
Här kommer jag att presentera en sammanställning av enkätsvaren, och bedöma prototypikaliteten hos 
mina förslag till begreppskännetecken. I första delen av avsnittet presenteras poängen för de olika 
förslagen för samverkan, och avsnittet avslutas med en presentation av prototypen för samverkansbe-
greppet vid Umeå universitet. Andra delen av avsnittet behandlar kvalitet enligt samma mönster.  

6.3.1. Prototypikalitet för samverkan 

I tabellerna nedan rangordnas resultaten för samtliga informanters svar på de olika förslagen på be-
greppskännetecken, ordnade efter de tre aspekterna Varför, Hur och Risker. Minimipoäng för de 31 
svarande är 31 och maximipoängen är 217. 
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VARFÖR POÄNG PROCENT 
Reciprokt 192 89 
Mervärde 177 82 
Relevans 165 76 
Samhällsnytta 163 75 
Konkurrenskraft och finansie-
ring 128 59 

Tabell 4: Total poängsumma för Varför (syftet med samverkan) 

Av tabellen kan vi utläsa att det högst rankade syftet med samverkan är det reciproka. Det följs ganska 
tätt av syftet att det ska inspirera och ge mervärde. Det gemensamma för dessa två syften är att de på 
olika sätt förutsätter ett utbyte, där universitetet och forskningen får ut någonting av samverkansaktivi-
teterna. Efter dessa på poängskalan kommer de förslag som berör nyttiggörande, och handlar om att 
universitetet ger något till samhället. Det förslaget innehåller dock också en formulering om att detta 
ska vara en form av återbetalning för de skattepengar universiteten finansieras av. Det gör att även det 
har en delvis reciprok innebörd, men handlar mer om utbytet pengar-aktivitet än aktivitet-aktivitet till 
skillnad från de två med högst poäng. Längst ned på skalan, med ett relativt långt avstånd till ovanför-
liggande förslag, kommer det som handlar om konkurrenskraft och finansiering. Samtliga av förslagen 
har dock fått en bra bit över hälften av maximipoängen. 

HUR POÄNG PROCENT 
Integrerat 187 86 
Relationsskapande 175 81 
Individuellt 166 77 
Samfinansiering 157 72 
Annan finansiering 131 60 
Kollektivt 121 56 
Separat 83 38 

Tabell 5: Total poängsumma för Hur (metoder för samverkan) 

Av de förslag jag sammanställt på hur samverkan bör gå till, gick den högsta totala poängen till försla-
get Integrering, alltså att samverkan ska vara en integrerad del av universitetets arbete. Det var mot-
satsförslag till Separat, som fick lägst poäng av alla förslag i hela enkäten. Högt upp på skalan hamnar 
också metoderna Relationsskapande och Individuellt – det tycks vara viktigt att man får möjlighet att 
möta potentiella samverkanspartner, bygga relationer och att detta sker på den enskilde forskarens 
villkor. Förslaget om samfinansiering med samverkanspartnern får 10 % högre poäng än sin motpart, 
men båda ligger en bit över 50 %. 

Alla förslag för Hur, utom den som berör relationsskapande, är skapade för att vara motsats till ett 
annat av förslagen. Förslaget om att metoderna för samverkan ska vara generellt formulerade är exem-
pelvis tänkt att stå i motsatsrelation till förslaget om att de ska vara tydligt strukturerade. I vissa fall är 
det tydligt vilken av parterna som graderas högst, som i fallet med Integrering och Separat. Men i 
vissa fall, som till exempel i finansieringsfrågan, så hamnar motparterna nära varandra på skalan. 
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RISKER POÄNG PROCENT 
Strömlinjeformning 151 70 
Kritiska resultat 150 69 
Uppdragsforskning 134 62 
Fel fokus 129 59 
Statusskillnad 111 51 

Tabell 6: Total poängsumma för Risker med samverkan 

De två högst graderade riskerna handlar om den bristande dynamik och utveckling som en marknads-
anpassning av forskningen kan leda till. De är inte direkt kopplade till samverkan (ordet finns faktiskt 
inte ens med i förslaget) utan snarare till ett hot mot universitetets grundvärderingar i stort. Det är dock 
till största delen inga stora procentuella skillnader mellan poängnivåerna, utan samtliga förslag utom 
Statusskillnad ligger inom 11 % från varandra.  

Den här aspekten har överlag inte fått lika höga poäng som de andra två, men alla är å andra sidan över 
50 % av maximipoängen.  

6.3.2. Prototypen för samverkan 

De förslag på begreppskännetecken jag tagit fram för samverkan är baserade på verklig användning av 
orden. Därför är det inte så överraskande att resultaten pekar på att de flesta förslagen innehåller kän-
netecken med viss relevans. Syftet med den här typen av sammanställning är dock att kunna ringa in 
de kännetecken som för flest informanter hade mer relevans än andra, det vill säga vilka kännetecken 
som är mest prototypiska för samverkan (som det används vid det här universitetet). Resultaten av 
enkäten visar på att den prototypiska referenten till ordet samverkan har följande begreppskänneteck-
en: 

• Syftet med samverkan är att skapa tvåvägskommunikation. Det ska bidra till dialog mellan teori 
och praktik samt vara alla inblandade parter till nytta. 

• Samverkan ska ses som en integrerad del av universitetets huvuduppgifter. 
• Risken med samverkansarbete är att för mycket fokus kan hamna på att utbilda den arbetskraft 

som arbetsgivarna just nu efterfrågar. Det riskerar att leda till att utvecklingen stagnerar och utbild-
ningarna blir strömlinjeformade. 
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6.3.3. Prototypikalitet för kvalitet 

KVALITET POÄNG PROCENT 
Välarbetad 197 91 
Internationella 
dimensioner 184 85 
Nyskapande 163 75 
Yttre samarbeten 154 71 
Relevans 149 69 
Mätbar 132 61 
Fristående finan-
siering 104 49 
Inte mätbar 103 48 

Tabell 7: Total poängsumma för Kvalitet 

Förslaget Välarbetad, som är en sammanställning av det många av intervjuinformanterna omtalade 
som traditionella forskningsideal, har fått en väldigt hög poängsumma, trots (eller kanske på grund av) 
sin ganska allomfattande formulering. Internationella dimensioner graderades också väldigt högt. 
Längre ned, men fortfarande på den högre delen av skalan hamnade nyskapande, samarbete med yttre 
aktörer och relevans utanför akademin. Under 50 % av poängsumman, om än inte långt under, fick de 
förslag som gällde att forskning inte ska mätas och samfinansieras. 

6.3.4. Prototypen för kvalitet 

Resultaten för förslagen på begreppskännetecken för kvalitet tyder på att fler än ett av dem innehåller 
begreppskännetecken som är relevanta för vad kvalitet är på Umeå universitet. Det pekar på att kvali-
tet för många troligen innebär en kombination av flera av de givna förslagen. Därför har jag i den mest 
prototypiska referenten valt att ta med begreppskännetecken från de tre högst placerade förslagen. 
Detta för att få en relevant bredd i prototypen – jag tror t.ex. inte att det finns någon som menar att 
internationella dimensioner är det enda som krävs för att forskning ska anses hålla hög kvalitet. Proto-
typen för kvalitet vad gäller forskning enligt den här undersökningens resultat är alltså: 

• Forskning som uppfyller de krav som gäller för den aktuella disciplinen, är noggrant genomarbe-
tad, välformulerad och har ett kritiskt förhållningssätt, leder till förhöjda kunskapsnivåer och/eller 
nya företag eller patent samt är internationellt konkurrenskraftig. 

6.4. Prototyper för samverkan och kvalitet på en-
skilda fakulteter 
Här redovisar jag resultaten av prototypenkäten för de enskilda fakulteterna. Först går jag igenom 
samverkansordet aspekt för aspekt och redovisar skillnader mellan poängsummorna för varje fakultet. 
I den därpå följande sammanfattningen ställer jag upp en prototyp av samverkan för varje fakultet. 
Därefter redovisar jag poängsummor och prototypikalitet för kvalitetsbegreppet på samma sätt. 
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6.4.1. Prototypikalitet för samverkan hos de enskilda fakulteterna 

HUMFAK     MEDFAK     
VARFÖR POÄNG PROCENT VARFÖR POÄNG PROCENT 
Reciprokt 34 80 Reciprokt 44 90 
Mervärde 32 76 Mervärde 43 88 
Relevans 30 71 Relevans 42 86 
Samhällsnytta 29 69 Samhällsnytta 40 82 
Konkurrenskraft 
och finansiering 25 60 

Konkurrenskraft 
och finansiering 33 67 

            
SAMFAK     TEK-NAT     
VARFÖR POÄNG PROCENT VARFÖR POÄNG PROCENT 
Reciprokt 88 90 Reciprokt 26 93 
Mervärde 80 82 Relevans 23 82 
Samhällsnytta 77 79 Mervärde 22 79 
Relevans 70 71 Samhällsnytta 17 61 
Konkurrenskraft 
och finansiering 58 59 

Konkurrenskraft 
och finansiering 12 43 

Tabell 8: Poängsummor för Varför (syftet med samverkan) hos de enskilda fakulteterna 

Det finns som synes ingen större skillnad i vilken rangordning de fem förslagen om syftet med sam-
verkan får av de olika fakulteterna. Däremot är det ganska stora skillnader i poängsummorna. Human-
istiska fakulteten utmärker sig genom att överlag ha gett lägre poäng på de förslag som ändå hamnar 
högt upp i rangordningen. Hos dem får det reciproka syftet 80 % av poängen, medan de andra tre ger 
samma förslag 90 % eller mer. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten utmärker sig genom att ge för-
slaget om konkurrenskraft och finansiering väldigt låga poäng, där det hos de övriga ändå får över 50 
%. Teknisk-naturvetenskapliga är också de som ger högst poäng till det reciproka syftet. Förutom detta 
är medicinska den fakultet som ger genomgående högst poäng till alla förslagen. 

Det mest framträdande med de här resultaten är alltså den stora enighet som råder om vad som är det 
absolut viktigaste med samverkansarbete för universitetsanställda oavsett fakultet: det reciproka, utby-
tet mellan universitet och samverkanspartner. Det framgår också att det för alla förslag råder en rela-
tivt stor enighet fakulteterna emellan angående hur man rangordnar dem, även om det är skillnad på i 
vilken grad man håller med om enskilda förslag. 
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HUMFAK     MEDFAK     
HUR POÄNG PROCENT HUR POÄNG PROCENT 
Integrerat 35 83 Integrerat 44 90 
Relationsskapande 34 81 Relationsskapande 43 88 
Individuellt 32 76 Samfinansiering 39 80 
Kollektivt 27 64 Individuellt 38 78 
Annan finansiering 25 60 Annan finansiering 31 63 
Samfinansiering 24 57 Separat 28 57 
Separat 18 43 Kollektivt 27 55 
            
SAMFAK     TEK-NAT     
HUR POÄNG PROCENT HUR POÄNG PROCENT 
Integrerat 83 85 Integrerat 25 89 
Relationsskapande 76 78 Individuellt 24 86 
Samfinansiering 73 75 Relationsskapande 22 79 
Individuellt 72 74 Samfinansiering 21 75 
Annan finansiering 63 64 Kollektivt 14 50 
Kollektivt 53 54 Annan finansiering 12 43 
Separat 30 31 Separat 7 25 

Tabell 9: Poängsummor för Hur (metoder för samverkan) hos de enskilda fakulteterna 

Bland förslagen om metoder för samverkan råder det också en relativt stor enighet i rangordningen 
fakulteterna emellan. Det förslag som växlar mest på rangordningsskalan är det andra finansieringsför-
slaget, om att samverkande forskning ska samfinansieras med samverkanspartnern. Utgår man från 
poängsumman ligger förslaget dock på runt 75 % till 80 % hos samtliga fakulteter utom humanistiska, 
där det får 60 % av maximipoängen. Helt överens är fakulteterna om att ge förslaget om samverkan 
som integrerad uppgift högst poäng. Även här varierar det dock hur höga poäng man ger det. Human-
istiska fakulteten ger återigen lägst poäng överlag, men här är skillnaderna inte lika stora som i fallet 
med syftet. De flesta ger i enlighet med detta också låga poäng till förslaget om att samverkan ska vara 
ett separat område. Undantaget är medicinska fakulteten som med 57 % av maximipoängen ändå ger 
intryck av att se det som ett alternativ att arbeta med samverkan som ett separat område. Detta är ett 
paradoxalt resultat i och med att medicinska också är den fakultet som gett absolut högst poäng till 
förslaget om att samverkan ska vara en integrerad del av universitetsarbetet.  

Förutom förslaget om samverkan som separat område får alla förslag en poängsumma över 50 % av 
alla fakulteter. Undantaget är teknisk-naturvetenskapliga, som även ger lägre poäng till förslaget om 
att samverkansforskning ska finansieras av andra än den utomstående parten.  
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HUMFAK     MEDFAK     
RISKER POÄNG PROCENT RISKER POÄNG PROCENT 
Strömlinjeformning 34 81 Kritiska resultat 32 65 
Kritiska resultat 28 64 Statusskillnad 31 63 
Uppdragsforskning 28 64 Strömlinjeformning 26 53 
Fel fokus 26 62 Fel fokus 24 49 
Statusskillnad 18 43 Uppdragsforskning 24 49 

Tabell 10: Poängsummor för Risker med samverkan hos de enskilda fakulteterna 

Aspekten risker med samverkan är den enda där fakulteterna inte ger högst poäng till samma förslag. 
Här har humanistiska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna gett högst poäng till förslaget om att 
risken är att för mycket fokus läggs på det som arbetsmarknaden vill ha. De har också gett förslaget 
ungefär samma poängsumma. Medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteterna har å sin sida gett 
högst poäng till förslaget om risken för att ingen vill betala för långsam eller kritisk forskning, och de 
ligger också varandra ganska nära vad gäller poängsumma. Trots detta är fakulteterna inte helt oense; 
förslaget Kritiska resultat är rangordnat på andra plats av humanistiska och teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteterna. 

I övrigt är resultaten ganska likvärdiga fakulteterna emellan vad gäller rangordningen, om man bortser 
från medicinska. Där har man rangordnat risken att viss samverkan värderas högre än annan på andra 
plats, medan den kommer sist hos alla de andra. Själva poängsummorna hos medicinska skiljer sig 
dock inte särskilt mycket från teknisk-naturvetenskapliga fakultetens. Medicinska har överlag gett 
väldigt låga poäng i den här frågan. Förslagen på risker har fått lägre poängsummor hos alla fakulteter 
än de andra två aspekternas förslag, vilket även var mönstret i det totala resultatet. 

Resultaten visar på att de prototypiska begreppskännetecknen för samverkan är desamma för alla fa-
kulteter, när det gäller aspekterna syfte och metoder. För aspekten risker finns det två aktuella prototy-
piska kännetecken, som gäller för två fakulteter vardera. Detta ger att prototypen för samverkan ser ut 
som tabell 11 visar. 

 

Humanistiska och teknisk-naturvetenskaplig fa-
kulteterna 

Medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteter-
na 

• Syftet med samverkan är att skapa två-
vägskommunikation. Det ska bidra till di-
alog mellan teori och praktik samt vara 
alla inblandade parter till nytta. 

• Samverkan ska ses som en integrerad del 
av universitetets huvuduppgifter. 

• Risken med samverkansarbete är att för 
mycket fokus kan hamna på att utbilda 
den arbetskraft som arbetsgivarna just nu 
efterfrågar. Det riskerar att leda till att ut-
vecklingen stagnerar och utbildningarna 
blir strömlinjeformade. 

• Syftet med samverkan är att skapa två-
vägskommunikation. Det ska bidra till 
dialog mellan teori och praktik samt vara 
alla inblandade parter till nytta. 

• Samverkan ska ses som en integrerad del 
av universitetets huvuduppgifter. 

• Risken med samverkansarbete är att ingen 
vill betala för den långsamma process som 
forskning är, eller för de negativa eller kri-
tiska resultat den eventuellt kan leda till.. 

Tabell 11: Prototyper för samverkan hos de enskilda fakulteterna 
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6.4.2. Prototypikalitet för kvalitet hos de enskilda fakulteterna 

HUMFAK     MEDFAK     
KVALITET POÄNG PROCENT KVALITET POÄNG PROCENT 
Välarbetad 35 83 Välarbetad 46 94 
Internationella dimens-
ioner 35 83 

Internationella dimens-
ioner 40 82 

Nyskapande 29 69 Relevans 40 82 
Yttre samarbeten 29 69 Yttre samarbeten 37 76 
Mätbar 28 67 Nyskapande 36 74 
Relevans 25 60 Mätbar 31 63 
Inte mätbar 21 50 Fristående finansiering 25 51 
Fristående finansiering 21 50 Inte mätbar 23 47 
            
SAMFAK     TEK-NAT     
KVALITET POÄNG PROCENT KVALITET POÄNG PROCENT 

Välarbetad 91 93 
Internationella dimens-
ioner 26 93 

Internationella dimens-
ioner 83 85 Välarbetad 25 89 
Nyskapande 74 76 Nyskapande 24 86 
Yttre samarbeten 69 70 Mätbar 20 71 
Relevans 65 66 Relevans 19 68 
Mätbar 53 54 Yttre samarbeten 19 68 
Inte mätbar 48 49 Fristående finansiering 12 43 
Fristående finansiering 46 47 Inte mätbar 11 39 

Tabell 12: Poängsummor för kvalitet hos de enskilda fakulteterna 

Bland förslagen för kvalitet har förslagen Internationella dimensioner och Välarbetad fått högst po-
äng. Hos humanistiska fakulteten fick de båda förslagen lika många poäng, medan medicinska och 
samhällsvetenskapliga fakulteterna rangordnade välarbetad högst. Teknisk-naturvetenskapliga tyckte 
att Internationella dimensioner var värt högst poäng. Båda dessa förslag är dock högt rangordnade hos 
samtliga fakulteter. Lägst i ordningen kommer hos humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulte-
terna förslaget om att kvaliteten ökar genom samarbeten med yttre aktörer. Medicinska och teknisk-
naturvetenskapliga ger minst poäng till förslaget om att forskning inte ska mätas. Båda de sistnämnda 
förslagen är dock lågt poängsatta hos samtliga fakulteter. 

Rangordningen är överlag ganska jämn, förutom att förslaget om relevans utanför akademin hamnar 
på betydligt högre plats hos medicinska fakulteten än hos de andra. Ser man till poängsummorna är det 
dock överlag betydligt spretigare poängsättning här än det var för samverkansaspekterna. Det är fortfa-
rande också så att humanistiska fakulteten har generellt sett lägre högstapoäng, men i det här fallet 
också högre lägstapoäng än de tre andra fakulteterna. Detta pekar troligtvis på en större spridning 
inom just den fakulteten, vilket är något som behandlas i nästa avsnitt. Prototyperna för kvalitet på de 
olika fakulteterna redovisas i tabell 13. 
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Humanistiska, samhällsvetenskapliga och tek-
nisk-naturvetenskapliga fakulteterna 

Medicinska fakulteten 

• Forskning som uppfyller de krav som gäl-
ler för den aktuella disciplinen, är nog-
grant genomarbetad, välformulerad och 
har ett kritiskt förhållningssätt, leder till 
förhöjda kunskapsnivåer och/eller nya fö-
retag eller patent samt är internationellt 
konkurrenskraftig. 

• Forskning som uppfyller de krav som gäl-
ler för den aktuella disciplinen, är nog-
grant genomarbetad, välformulerad och 
har ett kritiskt förhållningssätt, kommer 
till nytta och är relevant utanför akademin 
samt är internationellt konkurrenskraftig. 

Tabell 13: Prototyper för kvalitet hos de olika fakulteterna 

6.5. Semantiska ramar – oenigheter inom fakulte-
terna 
I det här avsnittet redovisar jag spridningen inom fakulteterna, en del av resultatet som inte går att 
utläsa av poängsumman och prototypikaliteten. Ett påtagligt mönster i resultaten var nämligen att det 
tvärtemot min hypotes rådde en förhållandevis stor enighet mellan fakulteterna, men att vissa förslag 
på begreppskännetecken präglades av stor oenighet inom fakulteterna. Detta visade sig både i enkätre-
sultaten och i intervjuerna. Det fanns många fall där ett förslag på begreppskännetecken inte graderats 
lika av mer än en informant inom samma fakultet. Här kommer jag att införa det ramsemantiska per-
spektivet, och tala om förslagen på begreppskännetecken som potentiella element i den semantiska 
ram som uppväcks av orden samverkan och kvalitet. Jag kommer också att beskriva vilka av dessa 
element som tycks vara minst och mest kontroversiella inom fakulteterna.  

Jag inleder med att ge en kort översikt över detaljer som framkom i intervjuerna, för att belysa saker 
som inte enkäten fångade upp. Sedan redovisar jag tabeller för att ge en översikt av enighet och oenig-
het gällande de potentiella elementen i de semantiska ramarna för samverkan och kvalitet.  

6.5.1. Semantiska ramelement för samverkan i intervjuerna 

En tydlig tendens i intervjuerna var att informanterna från humanistiska och samhällsvetenskapliga 
fakulteterna sade att det var stora skillnader mellan fakulteterna gällande hur man arbetar med sam-
verkan. De menade i stor utsträckning att modellerna för samverkansarbete och därmed, enligt min 
tolkning, elementen i den ram som samverkansordet uppväcker, till stor del berodde på vilken verk-
samhet man kom från. Flera av dem trodde också att deras egna tankar kring samverkan skilde sig från 
hur universitetet centralt ansåg att samverkansarbete borde gå till. Hos dessa två fakulteter fokuserade 
informanterna i sin beskrivning av samverkan också mycket på det de själva ofta omnämnde som den 
tredje uppgiften. Denna benämning är som nämnt en kvarleva från den tidigare lagstiftningen från 
1977, där kraven på universitetets utåtriktade arbete handlade om att ”föra ut kunskap” till det omgi-
vande samhället.  

Från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten var man å andra sidan ganska säker på att fakultetens ele-
ment i samverkansramen överensstämde med hur universitet centralt tycker att samverkansarbetet 
borde skötas. Men de hävdade också att de haft tur de senaste åren, och kanske snarare fått stå modell 
för samverkansarbete eftersom deras verksamhet varit mycket efterfrågad av samhället. 
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Medicinska fakultetens och Lärarhögskolans informanter ansåg att arbetet i deras verksamhet skilde 
sig från andra fakulteter. Därmed kopplar de också delvis andra ramelement till ordet samverkan. Båda 
instanserna har en lång tradition av samarbete med offentlig sektor: vården i landstingen och kommu-
nernas skolor. 

Representanten för forskningsfinansiären uttryckte att hen trodde att samverkansfrågan var ”hemma” 
hos medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteter, medan humanistiska och samhällsveten-
skapliga fakulteterna är mer tveksamma. Från det externa hållet betonas också att samverkan inte bara 
handlar om samverkan med näringslivet. Näringslivet är enligt dem alltså inte det enda deltagarele-
mentet i ramen kring samverkan. 

En intressant sak som framkommer i intervjuerna, som jag i min hypotes inte räknat med, är att ten-
denser till skillnader i element i ramen kring samverkansarbete inte främst handlar om fakultetstillhö-
righet. I stället framhåller informanterna att det handlar om ämnesområde och kanske främst typ av 
forskning. De som arbetar med kritiskt granskande forskning och grundforskning uttrycker betydligt 
större tveksamhet till t.ex. att samverkan ska vara meriterande. De säger sig bland annat vara skeptiska 
till att någon vill betala för att bli kritiskt granskad eller för forskning som tar lång tid och inte leder 
till direkt användbara resultat. Det råder också en allmänt utbredd åsikt om att universitetet är för då-
liga på att hävda sina rättigheter gentemot samverkanspartner, och att det fortfarande förväntas att 
universitetet ska sköta arbetet i utbyte mot enbart finansiering. Detta går på tvärs med det reciproka 
som många betonar i samverkansarbetet. 

6.5.2. Semantiska ramelement för samverkan i enkätsvaren 

Tabellerna ska förstås enligt tabellnyckeln nedan: 

 

Tabellnyckel 

JA/NEJ: Stor enighet inom fakul-
teten 

*: Mycket stor oenighet inom 
fakulteten 

4: Neutralitet 
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Som tabellen visar finns det två potentiella element (Reciprokt och Mervärde) som är gångbara inom 
samtliga fakulteter. Av de resterande förslagen råder stor enighet om Samhällsnytta, utom hos teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten. Om förslaget Relevans är alla överens utom samhällsvetenskapliga fa-
kulteten, där det dock var många svarande och ändå stor spridning på resultaten. Det mest kontroversi-
ella förslaget är Konkurrenskraft och finansiering – där råder inte enighet inom någon fakultet. 

Det de oproblematiska elementen har gemensamt här är att de handlar om att även universitetet ska 
vinna på samverkansarbete. De där det råder viss oenighet handlar om vad forskningen kan göra för 
det omgivande samhället. Det mest problematiska, slutligen, handlar om finansiering och universite-
tets konkurrenskraft. 

 

Bland elementen i ramen för metoder får Individuellt, Integrerat och Relationsskapande genomgående 
medhåll. Inställningen till det potentiella elementet Separat är till största delen negativ, förutom hos 
medicinska fakulteten där åsikterna går isär. Det innebär alltså att det elementet inte är relevant i ra-
men hos de flesta fakulteter. Om Samfinansiering råder också stor enighet, men humanistiska fakulte-
ten ställer sig neutrala. Kollektivt och Annan finansiering är de element där åsikterna går mest isär. 

De här resultaten är svårare att se något tydligt mönster i. Vi kan se att mångas ram för samverkan 
innehåller element som innebär en egenmakt i att utforma sitt samverkansarbete, element som innebär 
att samverkansarbete är förknippat med att skapa relationer samt elementet att detta ska ske integrerat 
med resten av universitetets huvuduppgifter. Det stämmer också bra överens med att väldigt få tycker 
att samverkan ska, som det är nu, vara en separat del av universitetets verksamhet. De flesta är också 
överens om att samverkansprojekt ska samfinansieras. Däremot är svaren vad gäller finansiering från 
andra håll än samverkanspartnern mycket svårtolkade. Detta kan bero på att det förslag på begrepps-
kännetecken som elementet utgörs av är vagt formulerat, eller på att informanterna kan ha haft en åsikt 
mitt emellan – att finansieringen ska komma från fler än ett håll. Det element där ingen var överens, 

HUMFAK MEDFAK SAMFAK TEK-NAT
VARFÖR VARFÖR VARFÖR VARFÖR
Reciprokt JA Reciprokt JA Reciprokt JA Reciprokt JA
Samhällsnytta JA Samhällsnytta JA Samhällsnytta JA Samhällsnytta *

* 4 * *
Mervärde JA Mervärde JA Mervärde JA Mervärde JA
Relevans JA Relevans JA Relevans * Relevans JA

Konkurrenskraft och 
finansiering

Konkurrenskraft och 
finansiering

Konkurrenskraft och 
finansiering

Konkurrenskraft och 
finansiering

Tabell 14: Ramelement för Varför (syftet med samverkan) 

HUMFAK MEDFAK SAMFAK TEK-NAT
HUR HUR HUR HUR
Individuellt JA Individuellt JA Individuellt JA Individuellt JA
Kollektivt * Kollektivt * Kollektivt * Kollektivt *
Integrerat JA Integrerat JA Integrerat JA Integrerat JA
Separat NEJ Separat * Separat NEJ Separat NEJ
Relationsskapande JA Relationsskapande JA Relationsskapande JA Relationsskapande JA
Annan finansiering * Annan finansiering * Annan finansiering * Annan finansiering *
Samfinansiering 4 Samfinansiering JA Samfinansiering JA Samfinansiering JA

Tabell 15: Ramelement för Hur (metoder för samverkan) 
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Kollektivt, var egentligen formulerat med tanken att stå i motsatsrelation till Individuellt. Det är up-
penbart att den inte tolkades så, eftersom de flesta verkar ha ramar som innehåller elementet Individu-
ellt men inte helt saknar Kollektivt. En anledning till att resultatet för det här elementet pekar åt så 
många håll kan vara att formuleringen i förslaget på begreppskännetecken försöker täcka in för myck-
et. Förslaget kan knappast sägas innehålla ett enda element, utan ett flertal. Olika informanter kan med 
andra ord ha tagit fasta på olika delar av elementet och svarat utefter det. Det kom in en kommentar på 
enkäten om att den var svårtolkad just på grund av att vissa alternativ innehöll motstridiga komponen-
ter. 

 

HUMFAK   MEDFAK   SAMFAK   TEK-NAT   
RISKER   RISKER   RISKER   RISKER   
Statusskillnad NEJ Statusskillnad * Statusskillnad * Statusskillnad * 
Fel fokus JA Fel fokus * Fel fokus * Fel fokus JA 
Uppdragsforskning * Uppdragsforskning * Uppdragsforskning JA Uppdragsforskning JA 
Kritiska resultat * Kritiska resultat * Kritiska resultat JA Kritiska resultat JA 
Strömlinjeformning JA Strömlinjeformning * Strömlinjeformning * Strömlinjeformning JA 

Tabell 16: Ramelement för Risker med samverkan 

Vad gäller elementen i ramen för de eventuella riskerna med samverkansarbete, så är svaren överlag 
betydligt mindre eniga. Det finns inget element som får absolut medhåll eller mothugg från samtliga 
fakulteter, eller ens något som är tveksamt hos samtliga. Det tydligaste mönstret är därmed att vilka 
element som är relevanta i ramen för riskerna med samverkan är något som det råder mycket delade 
åsikter om. Riskerna Fel fokus, Uppdragsforskning, Kritiska resultat och Strömlinjeformning är som 
synes aktuella som element hos två fakulteter vardera, och Statusskillnad är inte aktuellt för humanist-
iska fakulteten. Gemensamt för de element som tycks finnas i ramen hos flest informanter är att samt-
liga på något sätt berör universitetets autonomi och uppdrag. Det mest omstridda elementet berör sta-
tusen på samarbetspartnern.  

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är den fakultet som internt är mest ense, och verkar ha tillgång 
till samtliga element i sin riskram. Medicinska fakulteten å andra sidan är inte ense om några element, 
medan humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna är ense om lika många men olika ele-
ment. 

6.5.3. Semantiska ramelement för kvalitet i intervjuerna 

Ramelement som handlar om kvalitetens mätbarhet genom publikationer och citeringar (alltså biblio-
metriska element) förekommer mest hos de externa informanterna. De elementen förekommer också 
hos teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. På en mer direkt fråga svarar dock en av informanterna 
därifrån att hen inte helt håller med om att bibliometriska mätningar alltid går att koppla till kvalitet. I 
stället menar hen att det är det man lär sig svara, eftersom det är lätt och okontroversiellt och ett accep-
terat sätt att mäta.  

Medicinska fakultetens informanter talar om reliabilitet, autonomi och ett kritiskt förhållningssätt som 
utmärkande element i ramen för kvalitet. Både de och humanistiska fakultetens informanter nämner 
relevans utanför akademin som ett annat element. Humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteter-
na är de som oftast nämner att elementen i deras ram för högkvalitativ forskning innefattar att den ska 
vara välformulerad, nyskapande och tillåtas vara en långsam process. De reflekterar också över att 
kravet på formulering troligen hänger ihop med det faktum att humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning oftast presenteras just i text och inte i t.ex. beräkningar eller diagram. Även här finns det 
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tecken på att elementen för kvalitet inte bara hänger ihop med fakultetstillhörighet utan också ämnes-
område och typ av forskning. Det är t.ex. sällan samma informanter som anser att kvalitet främst 
präglas av relevans i samhället som förknippar det i första hand med en långsam process, och det 
handlar oftast om ifall man uttalar sig ur ett grundforskar- eller tillämpningsforskarperspektiv. 

En ganska bred bas av både externa och fakultetsrepresentanter säger också att kvaliteten är svår att 
mäta, men lätt att se om man har erfarenhet av forskningsfältet.  

6.5.4. Semantiska ramar för kvalitet i enkätsvaren 

HUMFAK   MEDFAK   SAMFAK   TEK-NAT   
KVALITET   KVALITET   KVALITET   KVALITET   
Mätbar * Mätbar * Mätbar * Mätbar JA 
Relevans 4 Relevans JA Relevans JA Relevans * 
Nyskapande * Nyskapande JA Nyskapande * Nyskapande JA 

Inte mätbar * Inte mätbar * Inte mätbar * Inte mätbar 
NE
J 

Yttre samarbeten * Yttre samarbeten JA Yttre samarbeten JA Yttre samarbeten * 
Fristående finan-
siering * 

Fristående finan-
siering 4 

Fristående finan-
siering * 

Fristående finan-
siering * 

Välarbetad JA Välarbetad JA Välarbetad JA Välarbetad JA 
Internationella 
dimensioner JA 

Internationella 
dimensioner JA 

Internationella 
dimensioner JA 

Internationella 
dimensioner JA 

Tabell 17: Ramelement för kvalitet 

Tabellen visar på att kvalitet är ett mycket komplext begrepp, med ramelement som varierar mer fa-
kulteterna emellan än vad samverkansaspekterna gjorde. 

De två sista potentiella elementen, Välarbetad och Internationella dimensioner återfinns tydligt hos 
samtliga fakulteter, annars är oenigheten stor både inom och mellan fakulteterna. Nyskapande har 
också ett relativt högt antal anhängare, det är bara humanistiska fakulteten som är oense i fråga om det 
elementet. Elementet Relevans återfinns hos medicinska och samhällsvetenskapliga, hamnar i mellan-
läge för humanistiska och är under konflikt i teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Spretigast är bil-
den av elementen Mätbar, Inte mätbar, Yttre samarbeten och framför allt Fristående finansiering. 

Även här är naturvetenskapliga fakulteten den vars ram för kvalitetsbegreppet är mest enhetlig, den 
här gången i sällskap med medicinska. Samhällsvetenskapliga är överens på fyra punkter och human-
istiska bara på två. 

Samtliga fakulteters ramar innehåller elementet Välarbetad, som omfattar många begreppskänneteck-
en, täcker in alla ämnesområden och aktualiserar det som enligt intervjuinformanterna är klassiska 
kvalitetsmarkörer. Det mest kontroversiella elementet är även här det som handlar om yttre finansie-
ring, tätt följt av det som berör om och hur forskningskvalitet kan eller ska bedömas. De element som 
berör hur forskningskvaliteten påverkas av och påverkar det omgivande samhället är också kontrover-
siella. 

6.5.5. De mest kontroversiella ramelementen för samverkan och kvalitet 

De mest kontroversiella potentiella elementen i den ram som uppväcks av ordet samverkan är alltså: 

• Syftet med samverkan är att öka ett universitets konkurrenskraft och finansieringsmöjligheter, 
vilket ger möjlighet att uppnå strategiska mål. 
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• Metoderna för samverkan ska vara tydligt strukturerade och fastställda, med långvariga samar-
beten och överenskommelser om hur eventuella tvister kring t.ex. rättigheter ska hanteras. 

• Samverkan med näringslivet värderas högre än samverkan med offentlig sektor eller övriga sam-
hällsorganisationer. 
 

Av de potentiella elementen i ramen för kvalitet är följande mest kontroversiella: 

• Forskning av hög kvalitet medfinansieras inte av samarbetspartner och har därmed högre trovär-
dighet. 

• Forskningskvalitet ska inte mätas, men är lätt att bedöma om man har erfarenhet av forskningsfäl-
tet. 

• Hög kvalitet i forskning kan mätas genom saker som mängden publikationer, citeringar och forsk-
ningsanslag. 

• Kvaliteten på forskning och utbildning främjas av samarbeten med yttre aktörer 
 

Som står att läsa i teoriavsnittet menar ramsemantiken att komplexiteten i relationen mellan ord och 
verklighet bör förklaras med detaljer i ramen för bakgrundsprototypen snarare än med detaljer i själva 
ordbetydelsen. Det är något som lätt går att utläsa genom vad som framkommit i mina intervjuer och 
enkätsvar. Det är tydligt att betydelsen av ordet samverkan hänger ihop med detaljerna i enskilda indi-
viders bakgrundsförståelse av orden. De stundom mycket spretiga enkätsvaren visar på att informan-
terna har mycket olika erfarenheter av världen i relation till samverkansarbete, något som även visar 
sig i intervjuerna. Det visar på dels individuella skillnader; till exempel om de har arbetat med sam-
verkande projekt någon gång och hur det då har gått till. Det kan också bero på om individerna arbetar 
med grundforskning eller tillämpad forskning. Dels visar det på större skillnader i vilka traditioner det 
finns av samverkansarbete inom informanternas ämnesområden, och i vilken grad synen på kvalitet 
inom deras område stämmer överens med den som är gängse.4  

Något annat som togs upp i teoriavsnittet är det Fillmore kallar omlexikalisering av oförändrad ram 
och omramning av en befintligt lexikal enhet, samt hans tankar om missförstånd på grund av att mot-
stridiga ramar förekommer. Att åsikterna gällande vilka element som ingår i ramen för samverkansbe-
greppet går isär kan bero på att det är ett befintligt ord som mekaniskt valts ut av lagstiftarna för att 
försöka passas in ovanpå flera olika, delvis redan befintliga ramar. Många av elementen i den ram som 
samverkansordet uppväcker har ju förekommit länge inom universitetsvärlden, särskilt inom vissa 
ämnesområden. För vissa informanter handlar det om ett nytt namn på det element som utgörs av det 
som förut kallades den tredje uppgiften. Andra kan länge ha haft ett aktivt samverkansarbete och kallat 
det för just samverkan. I det fallet kan oenigheten snarare bero på att vissa anammar en ny ram, med 
nya element, till en befintlig lexikal enhet medan andra håller kvar vid den gamla. Detta kan sägas 
gälla än mer för ordet kvalitet. Det ordet har en lång tradition av en inneboende positiv innebörd, men 
vilka faktiska element som ramen omfattar förändras med trender inom forskningen. 

Allt det här sammanfattas i den tydligaste tendensen i resultaten: vissa element i de ramar som sam-
verkan och kvalitet uppväcker är starkt kopplade till en väldigt lokal kontext, och det gör att oenighet-
en kring de elementen är stor. De aktuella ramelementen är starkt knutna till lokala kontextuella fak-
torer så som individuella attityder till och upplevelser av orden. Av intervjuerna framgår också att en 
kontext som i hög grad påverkar de kontroversiella ramelementen är ämnesområde och typ av forsk-
ning, snarare än fakultetstillhörighet. Exempelvis är det en vitt utbredd åsikt bland intervjuinforman-

                                                        
4 Med ”gängse” avser jag den bibliometriska syn som gäller för tilldelning av forskningsmedel i dagsläget. 
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terna att synen på och möjligheterna för samverkan ser olika ut beroende på om man arbetar med kri-
tiskt granskande forskning eller forskning som leder till konkreta, fysiska resultat. Det är en mer lokal 
kontext än jag väntat mig i hypotesen, och bidrar troligtvis till den stora oenigheten inom fakulteterna. 
Det är också ett intressant resultat eftersom det ofta är fakultetsindelning man utgår från i t.ex. forsk-
ningspropositioner och anslagsfördelningar. 

6.6. Perspektiv på prototypikaliteten 
I det här stycket lyfter jag några av de mest utmärkande resultaten från prototypundersökningen till 
diskussion. Jag kommer att belysa tydliga mönster i resultaten vad gäller de mest och minst prototy-
piska betydelsekännetecknen. Dessutom kommer jag att diskutera sätt som prototypen skiljer sig åt 
från hur universitetet faktiskt arbetar. Avslutningsvis kommenterar jag skillnaderna i de olika fakulte-
ternas prototyper. 

6.6.1. Mönster hos de mest och minst prototypiska begreppskänneteck-
nen 

Prototypundersökningen gav relativt tydliga svar, som på ett enkelt sätt pekade på vad som gällde för 
betydelsen av samverkan och kvalitet i den aktuella kontexten. Metoden är något förrädisk, eftersom 
resultaten pekar på en stor enighet både inom och utom fakulteterna, trots att en mer noggrann gransk-
ning av materialet ur en annan vinkel har visat att svaret inte är så enkelt. Dock går det inte att komma 
från att det finns mönster. Likt de resultat som Byrman (2007) redovisade för sin studie av kundbe-
greppet, så finns det vissa innebörder av samverkan och kvalitet som sticker ut som väldigt prototy-
piska. De mest prototypiska begreppskännetecknen för samverkan är överlag sådana som gäller att 
samverkan ska bestå av ett ömsesidigt utbyte, som även universitetet ska tjäna på, utan att det för den 
skull ska inkräkta på den enskilde forskaren eller universitetets autonomi.  

Ett annat mönster är att de allra flesta av förslagen på begreppskännetecken (både för samverkan och 
kvalitet) har fått över 50 % av den totala poängsumman för alla fakulteter. Det innebär enligt under-
sökningens kriterier att alla utom tre av 24 förslag som tagits fram har någon relevans inom Umeå 
universitet. De som fått under 50 % handlar om samverkansarbete som separat del, mätning och sam-
finansiering, men var formulerade som negationer. Tolkningen av dem är alltså att de flesta tycker att 
forskning ska mätas och samfinansieras, eller åtminstone att det inte spelar någon roll för arbetet eller 
kvaliteten på det. Detta och andra problem som kan ha uppstått på grund av formuleringen av be-
greppskännetecken diskuterar jag vidare under avsnittet 6.8. Metodreflektion nedan. 

Ett tredje mönster är att poängen för risker med samverkansarbete överlag är mycket lägre än resten av 
poängen – den högsta ligger bara på 70 % av maxpoängen. En tolkning av det kan självfallet vara att 
informanterna inte ser samverkan som särskilt riskfyllt, och därmed inte finner något de kan ge höga 
poäng. Det är också möjligt att tolkningen av själva uppgiften och därmed poängsättningen har varie-
rat informanterna emellan. Det kan t.ex. vara så att det rått en oklarhet gällande huruvida det är den 
risk man tror är mest sannolik eller den risk man tror skulle få allvarligast konsekvenser. Troligast är 
dock att det hänger samman med det som visades i avsnittet om semantiska ramar: här är informanter-
na som oenigast både inom och mellan fakulteterna. Då är det svårt att nå upp till några riktigt höga 
poängsummor. 
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6.6.2. Skillnader mellan prototyper och faktiska förhållanden 

Det finns två punkter där jag anser att universitetets faktiska arbetssätt skiljer sig från den prototypiska 
betydelse av samverkansbegreppet som min undersökning visat på. För kvalitetsbegreppet finns det en 
punkt. Nedan redovisar jag dem, med början i de två punkterna gällande samverkan. 

Den första punkten där jag menar att arbetssättet och prototypen skiljer sig åt handlar om risker med 
samverkansarbete. Den prototypiska risken är enligt undersökningen att utbildning och forskning 
kommer att börja syfta till att bara ”producera” det som marknaden vill ha. Det finns naturligtvis inget 
som tyder på att detta är något som universitetets arbete tycks sträva efter. Men det finns en risk att 
utvecklingen kan komma att vridas ditåt, om inte samverkansarbetet tydligare regleras. Universiteten 
behöver kunna ställa lika höga krav på sina samverkanspartner som de själva måste leva upp till, och 
inte vara beroende av att vara någon till lags för att få finansiering. Låter man däremot finansiärerna 
utöva makt genom att bara acceptera de forskningsprojekt de önskar sig, då hamnar nog utvecklingen 
farligt nära en strömlinjeformning.  

Den andra punkten där arbetssätt och prototyp går isär gäller hur samverkansarbetet ska ske. Resulta-
ten för prototypundersökningen tyder, både inom och mellan fakulteterna, på att en av de viktigaste 
sakerna med samverkansarbetet är att det ska ske som en integrerad del i forskning och undervisning. 
Av de förslag jag sammanställt på hur samverkan bör gå till, gick den högsta totala poängen till Integ-
ration 1; att samverkan ska vara en integrerad del av universitetets arbete. Den var motsatspunkt till 
Integration 2, som fick lägst poäng av alla förslag i hela enkäten. Just det är ett mycket intressant re-
sultat, då universitetet enligt många av mina intervjuinformanter i nuläget arbetar med samverkan just 
som en tredje del vid sidan av forskning och utbildning. Det framgår exempelvis också av upplägget 
på universitetets webbplats, där varje institution har en flik var för forskning, utbildning och samver-
kan. Att en samverkansportfölj har varit på väg att upprättas, sedan 2007, vid sidan av portföljer för 
forsknings- och utbildningsmeriter, visar också på att samverkan arbetats med som en separat uppgift. 
Ett tecken på förändring i universitetsledningens inställning går dock att finna i just förslaget till ut-
formande av en samverkansmeritportfölj. Där skriver man bland annat att samverkan ses som en del 
av det dagliga arbetet, och att samverkansportföljen därför bör vara integrerad i de övriga meritportföl-
jerna. 

Den kvalitetspunkt där det råder diskrepans mellan prototypen och arbetssättet gäller hur kvalitet ska 
mätas. Informanterna har gett det bibliometriska mätsättet relativt låga poäng i enkäten. Det ligger 
förvisso över 50 % av maximipoängen – gränsen för vad som i den här undersökningen anses som 
relevant – men inte särskilt långt över. Det är ändå ganska uppseendeväckande, med tanke på att det är 
en metod som i nuläget styr stora delar av tilldelningen av forskningsmedel. 

6.6.3. Skillnader i fakulteternas prototyper 

I motsats till min hypotes var det inte särskilt stora skillnader mellan fakulteterna när det gäller proto-
typikaliteten På enbart två punkter – risker med samverkan, och kvalitet – var det över huvud taget 
någon skillnad mellan fakulteterna vad gäller prototypen för samverkan och kvalitet. Däremot fanns 
det några få detaljområden där åsikterna ändå gick isär mellan fakulteterna. En tendens är att hur man 
graderar de prototypiska begreppskännetecknen för samverkan hänger ihop med vilken typ av organi-
sationer man traditionellt sett samverkar med. Medicinska fakulteten har t.ex. en lång historia av sam-
verkan med offentlig sektor. På den fakulteten ansågs det också som en prototypisk risk att samverkan 
med offentlig sektor inte skulle värderas lika högt som samverkan med näringslivet. På de andra fakul-
teterna såg man inte den risken i lika hög grad.  



  31 
 

Överraskande nog gav även teknisk-naturvetenskapliga fakulteten lägst poäng till att syftet med sam-
verkan är att öka konkurrenskraft och finansieringsmöjligheter. Att en intervjuinformant från teknisk-
naturvetenskapliga sade att deras verksamhet varit mycket framgångsrik och efterfrågad i samverkans-
sammanhang, tolkade jag som att de skulle vara mer benägna än andra att se samverkan som ett kon-
kurrensverktyg. Det faktiska resultatet är troligtvis beroende av följande två faktorer: för det första att 
de genom sin långa erfarenhet vet hur man ska göra för att hantera samverkansarbete utan att bli ut-
nyttjade, och vet att det kan ge något tillbaka och inte bara är en skrytfena för att öka konkurrenskraf-
ten. För det andra har även teknisk-naturvetenskapliga fakulteten mycket grundforskning inom sitt 
område, något som typiskt inte lockar till sig särskilt mycket externa finansiärer. Paradoxalt nog är det 
dock också så att teknisk-naturvetenskapliga är de enda som ger en poängsumma lägre än 50 % till 
förslaget om att forskning i samverkan ska finansieras av någon annan än samverkanspartnern. Det 
innebär alltså att trots att de inte ser samverkan som ett medel för att nå externa finansiärer, så tycker 
de inte att projekten i fråga ska finansieras av någon annan än de externa finansiärerna. Detta kan bero 
på formuleringen av begreppskännetecknet, se vidare under 6.8. Metodreflektion.  

En sista tendens värd att nämna är att humanistiska fakulteten generellt sett har graderat begreppskän-
netecknen som varken särskilt prototypiska eller särskilt icke-prototypiska. Det finns med andra ord få 
extremer i deras poängsummor. Detta är troligtvis ett utslag av att de är internt ganska oense. De är 
också mest kritiska till samfinansiering. Det i sin tur kan härledas till att samverkansdiskursen är i 
ständig förändring och ganska ny, framför allt för många humanister. Båda dessa saker kommer jag att 
diskutera mer i det diskursanalytiska avsnittet nedan, med avstamp i just diskursiva förändringar. 

6.7. Ett kritiskt perspektiv på diskursen kring 
samverkan och kvalitet 
Fairclough (1992) skriver om att diskursiva förändringar uteslutande hänger ihop med förändringar i 
konventioner för producenter och tolkare av diskurserna. Med andra ord: när samhälleliga förutsätt-
ningar förändras, förändras också vår syn på världen och vårt sätt att prata om dem. Som jag visat i 
avsnittet om semantiska ramar, råder det mycket delade meningar om begreppen samverkan och kvali-
tet även inom fakulteterna på Umeå universitet. Det tolkar jag som ett tydligt tecken på att det pågår en 
omvälvande förändring inom universitetsdiskursen. En förändring som hänger ihop med ändrade krav 
och förväntningar från det omgivande samhället, och kanske främst från dem som har pengar och 
därmed makt (eller makt och därmed pengar). Inte helt oväntat är det just de potentiella ramelementen 
för både samverkans- och kvalitetsramarna som handlar om just finansiering som det råder störst oe-
nighet kring. Just nu pågår fortfarande den marknadsanpassning av den offentliga sektorn som Fair-
clough behandlar, det vill säga att sociala domäner och institutioner konceptualiseras som om de vore 
producenter, distributörer och konsumenter av varor. Den förändringen påverkar även universiteten.  

Fairclough menar att marknadsdiskurs inom utbildning skapar motstridiga subjekt genom att på 
samma gång förutsätta dels studenters självständiga förmåga att välja sin utbildning och dels själv-
klarheten i att de villigt ska acceptera den form de genom utbildningen kommer att stöpas i. På samma 
sätt menar jag att diskursen kring samverkan fungerar – den skapar en motstridighet gällande vem som 
ska vinna på samverkan. Som vi såg i NEO:s definition ligger det ju en grundläggande  

reciprok innebörd i ordet, och det framgår av enkätsvaren att det är det forskarna tycker är det viktig-
aste syftet med samverkan. Dock får man av intervjusvaren bilden av att många uppfattar det som att: 
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1. externa samverkanspartner (och finansiärer som beviljar pengar till projekt med 
samverkansinslag) förväntar sig att universitetet ska ge och motparten ta emot en tjänst, och 

2. universiteten har för dåligt självförtroende för att faktiskt ställa krav på de externa parterna, 
och bristande rutiner kring hur man tänker kring rättigheter vid samverkan med vinstdrivande 
företag. 

Detta kan även kopplas till ett annat ramelement som det finns delade meningar kring: det som berör 
hur tydliga strukturer det ska finnas runt samverkansarbete. Å ena sidan vill man som enskild forskare 
hålla på sin självständighet och inte bli styrd av universitetet centralt. Å andra sidan uttrycker många i 
intervjuerna en oro för att det utan strukturer ska bildas en kultur där forskare inte har verktyg för att 
stå på sig gentemot externa parter, och för lätt avsäger sig rättigheter till sina delar i ett projekt. Fair-
clough påpekar att när öppna eller befästa maktmarkörer (t.ex. fastställda kvalitetskriterier eller defi-
nitioner för samverkan) blir ovanligare eller inte finns, så blir de dolda mer potenta. En tolkning av det 
här resultatet är alltså att de externa parterna i egenskap av finansiärer blir de som vinner på samver-
kansarbetet, om det inte skrivs ordentliga kontrakt innan. 

Ett annat perspektiv på dolda respektive öppna maktmarkörer framträder också i resultaten. Något som 
trots förändringarna framhävs både i intervjuerna och enkätsvaren är de klassiska forskningsidealen 
som autonomi, kritiskt tänkande, reliabilitet och uppfyllande av inomdisciplinära krav – både när det 
gäller vad som riskeras vid samverkande forskningsarbete och vad som kännetecknar kvalitetsbegrep-
pet. En möjlig tolkning av det är att det är en motreaktion, ett sätt att ”hålla fanan högt” och poängtera 
vad som utmärker universitetets arbete trots förändringarna i både diskurs och samhälle. I tider av 
förändring tycks det därför mycket troligt att gamla ideal och nya finansieringsmöjligheter kliver in 
bakvägen som dolda maktmarkörer, om det inte någonstans slås fast vad som ska gälla för kvalitet och 
forskningsanslag. Det här är något som framkommer till stor del i intervjuerna med dem som bedriver 
någon form av kritisk forskning eller grundforskning (oavsett fakultetstillhörighet). De är bekymrade 
över att den typ av forskning som ”passar” näringslivet och marknadsdiskursen ska bli maktmarkörer, 
i värsta fall även befästa sådana. Den forskningen är t.ex. sådan som leder till nya, säljbara produkter 
eller patent, och inte sådan som tar lång tid och har en oviss utgång eller kritiserar den verksamhet den 
studerar. De externa informanterna understryker förvisso att deltagarna i elementen i ramen kring 
samverkan inte bara handlar om näringslivet. Trots det finns just det elementet hos vissa informanter 
inom universitetet, som talar om ett ”ökat krav på samverkan med näringslivet”. Det finns inte någon-
stans ordagrant skrivet att det ska vara så, men som vi såg hos Bani-Shoraka (2013), så är det lätt att 
dra de slutsatserna av hur diskursen kring samverkan utvecklats.  

En redan befintlig öppen maktmarkör är bibliometrin, det gängse sättet att mäta forskningskvalitet på.   
Redan i intervjuerna framgick det tydligt att det är omdebatterat huruvida detta är ett rimligt kvali-
tetsmått eller inte. De båda externa informanterna i intervjuerna nämnde publicering och citering som 
tydliga mått på kvalitet. En del intervjuinformanter inom universitetet gav däremot bilden av att man 
lär sig att kvalitet ska mätas genom publikationer och dylikt, men att det egentligen inte är så enkelt. 
Och mycket riktigt är av denna undersöknings ramsemantiska analys att döma samtliga fakulteter 
utom en i någon mån oense om hur eller ens om kvalitet ska mätas. Det är inte helt oväntat, med tanke 
på t.ex. den kritik som mätsättet fått av Adler m.fl. (2008). 

Marknadsanpassningen av universiteten är i sin tur enligt Fairclough (1992) en del av en större sam-
hällsförändring, nämligen intimiseringen av allt offentligt. En intressant dimension av det hela är att 
universiteten också innehar en ganska hög maktposition i samhället – det finns som Fairclough säger 
en dialektisk relation mellan makt och kunskap. Det här skulle kunna tyda på att det i den nuvarande 
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samhällsförändringen pågår en maktkamp mellan marknadens makt och makten hos mer traditionella 
institutioner. 

6.8. Metodreflektion 
Trots att jag försökt minimera antalet luckor i undersökningen genom att kombinera en kvantitativ 
undersökningsmetod med mer kvalitativ analys, så finns det en del saker som bör kommenteras. I det 
här avsnittet kommer jag att gå genom tveksamheter som rör informantbortfall, urval av informanter 
och variabler för undersökningen och formuleringarna vad gäller begreppskännetecken. 

6.8.1. Potentiella problem i urvalet av informanter 

Eftersom resultaten pekar på att det inte alltid är fakultetstillhörighet som är den relevanta variabeln, 
hade informanturvalet för intervjuerna kanske egentligen vunnit på att vara ännu bredare. Det finns 
dessutom en problematisk aspekt i att de informanter som fick svara på enkäten kom från en lista på 
samverkansansvariga, och därför kanske inte kan sägas vara representativa för forskare i allmänhet. 
Med hänsyn till undersökningens begränsade omfattning har jag gjort den bedömningen att material-
urvalet ändå är digert nog. 

6.8.2. Problem orsakade av informantbortfall och val av variabler 

Av de 60 personer som jag skickade ut prototypenkäten till var det drygt hälften som svarade. Både 
bland antalet potentiella informanter och antalet som faktiskt svarade var det en ojämn fördelning mel-
lan fakulteterna. De som svarade var 14 från samhällsvetenskapliga, sju från medicinska, sex från hu-
manistiska och endast fyra från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Det innebär knappt hälften av 
de totala informanterna från samhällsvetenskapliga, nästan alla från medicinska, två tredjedelar från 
humanistiska men bara en knapp fjärdedel från teknisk-naturvetenskapliga. Det gör att generaliserbar-
heten för teknisk-naturvetenskapliga är lite mer tveksam än för de andra. Det kan till exempel ha på-
verkat det faktum att den fakulteten var de som hade mest extrema poängsummor åt båda hållen. 

Valet att enbart ha fakultet som variabel gjorde jag delvis på grundval av den förhandsinformation jag 
fått, och delvis baserat på mina egna förutfattade meningar. Resultaten pekar däremot på att fakultet 
inte var den främsta variabeln i förhållande till vilka begreppskännetecken man förknippade med sam-
verkan och kvalitet. Snarare handlar det som nämnt om skillnaden mellan grund- och tillämpad forsk-
ning eller andra, mer specifika ämnesfaktorer.  

6.8.3. Problem orsakade av formuleringen av begreppskännetecken 

Till att börja med ligger det ett inneboende problem i hur begreppskännetecknen tagits fram. Även om 
jag gjort sonderande intervjuer med representanter från olika fakulteter och positioner, så är de i 
slutändan frukten av min egen tolkning av dessa informanters utsagor. Ett annat problem med försla-
gen på begreppskännetecknen (som jag dessutom fått kommentarer från informanter om) är att de 
ibland innehåller flera begreppskännetecken per förslag. Även om jag försökt göra dem så samstäm-
miga som möjligt, så finns det fortfarande möjlighet att en individ kan hålla med om ett kännetecken i 
förslaget men inte ett annat. Det är också möjligt att man kan vilja gradera vissa förslag olika från fall 
till fall – en informant kanske t.ex. kan komma på olika situationer där det är mer eller mindre lämpligt 
att ett samverkansprojekt samfinansieras med en yttre aktör. 
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Ett sista aspekt av formuleringarna är att det har varit problematiskt att ha med negationer i förslagen. 
Det gör resultaten svårtolkade, och mycket tyder på att de förslagen även var svåra att gradera. För-
slagsvis kan det vara det som ligger bakom det paradoxala i teknisk-naturvetenskapliga fakultetens 
svar, när de angav att de dels inte ser samverkan som ett medel för att nå externa finansiärer men hel-
ler inte tycker att samverkan ska finansieras av någon annan än den externa samverkanspartnern. Det 
sistnämnda förslaget på begreppskännetecken är nämligen formulerat med en negation i enkäten. 

7. Sammanfattning och slutsatser 
Under den här rubriken presenterar jag slutsatser och sammanfattning av undersökningen. Avsnittet är 
formulerat som svar på de forskningsfrågor jag ställde inledningsvis, men disponerat i enlighet med 
ordningen i resultat- och diskussionsavsnittet. 

7.1. Prototypiska begreppskännetecken och fakul-
tetsskillnader 
I undersökningen har jag dels genom intervjuer tagit fram ett stort antal begreppskännetecken för sam-
verkan och kvalitet. Dels har jag genom en enkätundersökning tagit fram vilka av dessa begreppskän-
netecken som är mest prototypiska för orden hos de som använder dem på Umeå universitet. Genom 
att slå samman de mest prototypiska begreppskännetecknen för syfte, metoder och risker med samver-
kan drar jag slutsatsen att detta är den prototypiska betydelsen av samverkan vid universitetet: 

• Syftet med samverkan är att skapa tvåvägskommunikation. Det ska bidra till dialog mellan teori 
och praktik samt vara alla inblandade parter till nytta. 

• Samverkan ska ses som en integrerad del av universitetets huvuduppgifter. 
• Risken med samverkansarbete är att för mycket fokus kan hamna på att utbilda den arbetskraft 

som arbetsgivarna just nu efterfrågar. Det riskerar att leda till att utvecklingen stagnerar och utbild-
ningarna blir strömlinjeformade. 
 

Prototypen för kvalitet ser ut som följer: 

• Forskning som uppfyller de krav som gäller för den aktuella disciplinen, är noggrant genomarbe-
tad, välformulerad och har ett kritiskt förhållningssätt, leder till förhöjda kunskapsnivåer och/eller 
nya företag eller patent samt är internationellt konkurrenskraftig. 
 

Det råder viss skillnad mellan fakulteterna vad gäller prototyperna för samverkan och kvalitet, men 
den är väldigt liten. För samverkan är den enda skillnaden att samhällsvetenskapliga och teknisk-
naturvetenskapliga fakulteterna anser att risken för att ingen vill betala för den långsamma och kritiskt 
granskande forskningsprocessen som mer prototypisk än den som står här närmast ovan. För kvalitet 
är det bara medicinska fakulteten som avviker från den gängse uppfattningen. Där är det mer prototy-
piskt att forskning med hög kvalitet kommer till nytta och är relevant utanför samhället, än att den 
leder till förhöjda kunskapsnivåer och/eller nya företag eller patent. Det gör att de här prototyperna är 
problematiska, eftersom det vid en närmare granskning framgår att det råder stor oenighet inom fakul-
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teterna snarare än mellan dem. Prototypundersökningen har alltså gett ett lätt och rakt, men ganska 
onyanserat svar på vad samverkan och kvalitet betyder på Umeå universitet. 

7.2. Skillnader mellan prototypiska betydelser och 
universitetets arbete 
På vissa punkter skiljer sig universitetets arbetssätt från de prototypiska betydelser som framgår av 
min undersökning. För samverkan handlar det främst om att prototypen visar på att samverkan ska 
arbetas med som en integrerad del i universitetets övriga uppgifter. Hittills har universitetet arbetat 
med samverkan som en separat del, men mycket tyder på att utvecklingen är på väg mot ett mer inte-
grerat arbetssätt. För kvalitet gäller att få informanter anser att det begreppskännetecken som omfattar 
bibliometriska metoder är prototypisk för kvalitet. Detta trots att det är det gängse mätsystemet för 
forskningskvalitet i dagens läge. 

7.3. Kontroversiella begreppskännetecken 
Vissa av de begreppskännetecken som jag eliciterat ur intervjuerna rådde det stor oenighet om. Jag har 
analyserat dessa genom att utgå ifrån att mina begreppskännetecken motsvarar potentiella ramelement 
i de semantiska ramar som uppväcks av orden kvalitet och samverkan. I analysen menar jag att anled-
ningen till oenigheten kring vissa begreppskännetecken beror på individuella skillnader i vilka ram-
element informanterna har i sina semantiska ramar för kvalitet och samverkan. De individuella skill-
naderna beror enligt ramsemantiken i sin tur på en individuell bakgrundsförståelse av världen. I det här 
fallet kan det vara kontextuella, sociala faktorer som personlig erfarenhet och ämnestradition. Det 
framkom också, främst i intervjuerna, att individernas element i ramarna för samverkan och kvalitet 
troligen snarare hängde ihop med ämnes- och forskningsområde snarare än fakultetstillhörighet. Ett 
uppslag för senare forskning vore därför att göra om samma undersökning, med fler informanter och 
fler variabler än fakultetstillhörighet. Det skulle också vara av värde att göra samma studie på flera 
universitet och bland forskningsfinansiärer för att se om de har liknande begreppskännetecken för 
samverkan och kvalitet. 

De potentiella ramelement som var mest kontroversiella var sådana som gällde finansiering. Det 
hänger troligtvis ihop med att just finansieringsfrågan är den som är under störst förändring i och med 
införseln av samverkansdiskursen och marknadsanpassningen av universitetsverksamheten. När sam-
hället utvecklas i riktning mot mindre statlig finansiering påverkar detta naturligtvis forskningsansla-
gen också. Man måste vända sig till andra instanser för finansiering, och mest pengar finns i näringsli-
vet och inte offentlig eller ideell sektor. I det här finns en maktproblematik – det finns en risk att de 
som bedriver forskning som tilltalar de nya finansiärerna får ett stort försprång. Det finns anledning att 
tro att deras sätt att forska och samverka kan bli det som befästs som ”rätt”, eftersom det är det som 
drar in pengar. Oavsett om det är förankrat i någon lag eller inte. 



  36 
 

8. Referenser 

8.1. Litteratur 

8.1.1. Tryckta källor 
Bani-Shoraka, Helena. 2013. Universitetens relevans för samhället – en historisk genomgång. I: Är det nå'n 

innovation? Att nyttiggöra hum/sam forskning. Red. Cecilia Nahnfeldt och Malin Lindberg. Karlstad: Univer-
sitetstryckeriet. S. 22-33 

Coleman, Linda & Kay, Paul. 1981. Prototype semantics: The English word lie. I: Language. Journal of the 
linguistic society of America. Vol 7 Nr 1. S. 26-44. 

Croft, William, Taoka, Chiaki, Wood, Esther J. 2001. Argument linking and the commercial transaction frame in 
English, Russian and Japanese I: Language Sciences 23. S. 579-602 

Fairclough, Norman. 1992. Discourse and social change. Cambridge: Polity. 
Fillmore, Charles. 2006. Frame semantics. I: Geeraerts, Dirk (red), Cognitive linguistics : basic readings. S. 373-

400. 
Larsson, Ulf och Swahn, Johan. 2011. Green Frames. I: Studia Neophiliogica. Routledge. S. 149-168. 
Larsson, Ulf. 2004. De fyra elementen. En semantisk motivstudie i Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi. Stockholm: 

Almqvist & Wiksell International. 
Nationalencyklopedins ordbok. Bd 2, [Hå-Reko]. 1996. Uppslagsord: kvalitet. Höganäs: Bra böcker 
Nationalencyklopedins ordbok. Bd 3, [Rekr-Övä]. 1996. Uppslagsord: samverkan. Höganäs: Bra böcker 
Nuopponen, Anita & Pilke, Nina. 2010. Ordning och reda. Terminologilära i teori och praktik. Stockholm: 

Norstedts. 
Riemer, Nick. 2010. Introducing semantics. Cambridge: Cambridge University Press. 
Rosch, Eleanor. 1975. Cognitive representations of semantic categories. I: Journal of experimental psychology. 

General, vol 104 (3). S: 192-233. 
Sánchez-García, Jésus-M. 2007. Toward a Cognitively-Oriented Critical Discourse Analysis. Framing, Construal 

in Violence-related Emotional Meaning. I: Hard, Cristopher & Lukeš, Dominik (red). Cognitive Linguistics in 
Critical Discourse Analysis. Application and Theory. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. S. 207-231. 

Sandikcioglu, Esra. 2001. The Otherness of the Orient. Politico-cultural implications of ideological categorisat-
ions. I: Dirven René, Frank, Roslyn & Ilie, Cornelia (red.). Language and ideology, vol. II, Descriptive Cogni-
tive Approaches. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. S.  161–188. 

8.1.2. Elektroniska källor 
Adler, Robert, Ewing John & Taylor, Peter. 2008. Citation statistics. A report from the International Mathema-

tical Union (IMU) in cooperation with the International Council of Industrial and Applied Mathematics 
(ICIAM) and the Institute of Mathematical Statistics (IMS). Hämtad 2014-05-10 från 
http://www.mathunion.org/Publications/report/citationstatistics0/ 

Byrman, Ylva. 2007. Restaurangen har inga – Försäkringskassan har 9 miljoner. Examensarbete från språkkon-
sultlinjen. Stockholms universitet. Hämtad 2011-09-15 från 
http://www.su.se/polopoly_fs/1.29576.1338192276!/byrman_ylva_exarb_ht06.pdf 

Öhman, Jenny. 2002. Gnällandets semantik: En ramsemantisk analys av ’gnälla’ och närbesläktade ord. C-
uppsats. Uppsala universitet; Institutionen för lingvistik. Hämtad 2014-04-14 från 
http://www2.lingfil.uu.se/ling/semfiler/OhmanGnallandetsSemantik.pdf 

Öhman, Jenny. 2003. Anklaga, Avslöja, Ljuga. En jämförelse mellan Miller och Johnson-Lairds lexikala kom-
ponentanalys och den ramsemantiska analysmodellen. D-uppsats. Uppsala universitet; Institutionen för ling-
vistik. Hämtad 2014-04-14 från http://www2.lingfil.uu.se/ling/semfiler/OhmanAnklaga.pdf 



  37 
 

8.2. Lagar och propositioner 
Högskolelag (1977:218) Hämtad 2014-05-19 från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskolelag-1977218_sfs-1977-218/ 
Lag om ändring i högskolelagen (2009:45) Hämtad 2014-05-19 från 

http://www.lagboken.se/dokument/andrings-sfs/210435/sfs-2009_45-lag-om-andring-i-hogskolelagen-
1992_1434?id=28709 

Regeringens proposition 2012/13.30. Forskning och innovation. Hämtad 2014-05-12 från 
http://www.regeringen.se/sb/d/15650/a/201368 

8.3. Bakgrundsmaterial 
Framtagande av förslag till samverkansportfölj.  
Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap. Umeå universitet 2020 – Vision och mål.  
Strategisk plan för samverkan med det omgivande samhället – perioden 2009-2013. 
Umeå universitets webbplats http://www.umu.se. 

 



   
 

Bilaga 1 Intervjuinformanter 
Förkortningarna står för: 

• R: rådsmedlem, 
• A: annan, 
• E: extern. 
•  
Informant Fakultetstillhörighet 

R1 Lärarhögskolan/teknisk-naturvetenskapliga 

R2 Humanistiska 

R3 Holdingbolag 

R4 Samhällsvetenskapliga 

R5 Medicinska 

A1 Samhällsvetenskapliga 

A2 Medicinska 

A3 Humanistiska 

A4 Samhällsvetenskapliga 

A5 Teknisk-naturvetenskaplig 
 



   
 

Bilaga 2 Intervjumall för universi-
tetsanställda 

Fråga 1 
Berätta mer om dina arbetsuppgifter 

Följdfrågor 

Här på institutionen/centrumet 

I strategiska rådet (för dem som är med där) 

Fråga 2 
Hur påverkas din arbetsvardag av visionen om ökad kvalitet genom samverkan? 

Följdfrågor 

Har du t.ex. någon gång arbetat med ett samverkande projekt? 

Hur fungerade det, och varför? 

Upplevde du att samverkan ökade kvaliteten? 

Fråga 3 
Vilken är din bild av hur man i stort ser på arbetet med samverkan och kvalitet vid din institut-
ion/centrum? 

Följdfrågor 

Skiljer detta sig från: 

• din egen bild, 
• fakultetens bild, eller 
• det arbete som universitetet i stort berdriver vad gäller samverkan och kvalitet? 

Fråga 4 
Slutligen, rent ut, vad betyder samverkan och kvalitet för dig? Samverkan med avseende på syfte, 
metoder och risker. Kvalitet när det gäller forskning. 



   
 

Bilaga 3 Intervjumall, forsknings-
finansiär 

Fråga 1 
Berätta mer om dina arbetsuppgifter hos Forskningsfinansiären. 

Fråga 2 
Många universitet arbetar ju idag med ökad kvalitet genom samverkan. På vilket sätt ser Forskningsfi-
nansiären att samverkan ökar kvaliteten på forskningen? 

Följdfrågor 

Tror du det finns olika uppfattningar om den här frågan inom er verksamhet? 

Fråga 3 
Tror du att Forskningsfinansiärens sätt att se på kvalitet och samverkan skiljer sig från universitetens?? 

Fråga 4 
Slutligen, rent ut, vad betyder samverkan och kvalitet för dig? Samverkan med avseende på syfte, 
metoder och risker. Kvalitet när det gäller forskning. 



   
 

Bilaga 4 Intervjumall, extern kon-
takt 

Fråga 1 
Hur och inom vilka organisationer har du arbetat med samverkansfrågor? 

Fråga 2 
Många universitet arbetar ju idag med ökad kvalitet genom samverkan. På vilket sätt ser du att sam-
verkan ökar kvaliteten på forskningen? 

Följdfråga 

Tror du det skiljer sig åt inom de olika organisationer du har arbetat för? 

Fråga 3 
Tror du ditt sätt att se på kvalitet och samverkan skiljer sig från universitetens? 

Fråga 4 
Slutligen, rent ut, vad betyder samverkan och kvalitet för dig? Samverkan med avseende på syfte, 
metoder och risker. Kvalitet när det gäller forskning. 



   
 

Bilaga 5 Prototypenkät 
Prototypenkäten distribuerade jag som ett formulär gjort i Google drive. Varje avsnitt nedan presente-
rades som en ny sida. Informanterna kunde alltså inte överblicka enkäten innan de började besvara 
den. 

 

Enkät om begreppen samverkan och kvalitet 
 
Den här enkäten är en del av ett examensarbete på språkkonsultprogrammet. I arbetet ska jag under-
söka innebörden av några begrepp som används inom universitetet. Den tar runt 10 minuter att fylla i, 
och din medverkan är mycket värdefull för mitt arbete. 
Tack på förhand!  
Emma Jonsson Sandström 
 

Först några allmänna frågor om dig: 
Vilket år är du född? 
 
Vilken befattning har du på universitetet? 
 
Vilken fakultet tillhör du? 
 

Instruktioner 
Enkäten består av fyra frågor. I varje fråga kommer du få gradera några påståenden om begreppen 
samverkan och kvalitet på en skala från 1 till 7, beroende på hur väl du tycker påståendena stämmer. 
Det går bra att gradera flera påståenden med samma värde; du kan alltså välja fler än en etta, tvåa och 
så vidare. Fokusera på hur du själv använder orden och de betydelser du lägger i dem. 
 

Kvalitet 
Den första frågan handlar om begreppet kvalitet, i relation till forskning och utbildning. 
 

Kvalitet 

Gradera följande beskrivningar efter hur väl de överensstämmer med din definition av forskning av 
hög kvalitet. 7 stämmer bäst och 1 stämmer minst med din egen bild. 



   
 

 
 
Hög kvalitet i forskning kan mätas genom saker 
som mängden publikationer, citeringar och 
forskningsanslag. 

1 2 3 4 5 6 7 

Forskning har hög kvalitet när den är relevant 
utanför akademin, och präglas av att den kommer 
till nytta eller fungerar som förberedande för 
yrkeslivet. 

1 2 3 4 5 6 7 

Forskning av hög kvalitet ska vara nyskapande och 
leda till förhöjda kunskapsnivåer och/eller nya 
företag och patent. 

1 2 3 4 5 6 7 

Forskningskvalitet ska inte mätas, men är lätt att 
bedöma om man har erfarenhet av forskningsfältet. 

1 2 3 4 5 6 7 

Kvaliteten på forskning och utbildning främjas av 
samarbeten med yttre aktörer. 

1 2 3 4 5 6 7 

Forskning av hög kvalitet medfinansieras inte av 
samarbetspartner och har därmed högre 
trovärdighet. 

1 2 3 4 5 6 7 

Forskning av hög kvalitet uppfyller de krav som 
gäller för den aktuella disciplinen, är noggrant 
genomarbetad, välformulerad och har ett kritiskt 
förhållningssätt. 

1 2 3 4 5 6 7 

Forskning av hög kvalitet är internationellt 
konkurrenskraftig. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Samverkan 
De tre sista frågorna rör begreppet samverkan. Du kommer bli ombedd att gradera definitioner av 
samverkansbegreppet ur några olika synvinklar: 
 
- syftet med samverkan 
- metoder för samverkan 
- risker med samverkan. 
 
Tänk på att studien fokuserar på samverkansbegreppet som det används när det gäller extern samver-
kan med offentlig sektor, näringsliv och andra samhällsorganisationer. 
 



   
 

Syftet med samverkan 
Gradera följande alternativ efter vilket du tycker stämmer bäst in på din bild av vad som är syftet med 
samverkan. 7 stämmer bäst och 1 stämmer minst med din egen bild.  
 
 
Syftet med samverkan är att skapa 
tvåvägskommunikation. Det ska bidra till dialog 
mellan teori och praktik samt vara alla inblandade 
parter till nytta. 

1 2 3 4 5 6 7 

Syftet med samverkan är att akademin ska 
nyttiggöra forskningsresultat och ge människor 
något tillbaka från den skattefinansierade 
forskningen genom att sprida resultatet av den. 

1 2 3 4 5 6 7 

Syftet med samverkan är att öka ett universitets 
konkurrenskraft och finansieringsmöjligheter, vilket 
ger möjlighet att uppnå strategiska mål. 

1 2 3 4 5 6 7 

Syftet med samverkan är att ge nya infallsvinklar på 
och därmed större förståelse för ett ämne och kan 
därför inspirera till nya upptäckter. 

1 2 3 4 5 6 7 

Syftet med samverkan är att öka relevansen hos 
forskning och utbildning. Det ger möjlighet att 
utveckla verklighetsförankrade redskap, stimulerar 
lärande och ökar anställningsbarhet och beredskap 
för arbetslivet. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Metoder för samverkan 
 
Gradera följande alternativ efter vilket du tycker stämmer bäst in på din bild av hur man bör arbeta 
med samverkan. 7 stämmer bäst och 1 stämmer minst med din egen bild.  
 
 
Metoderna för samverkan ska vara generellt 
formulerade, så att man som verksam kan fylla dem 
med eget innehåll och vara fri att själv kontakta 
dem man vill samverka med. 

1 2 3 4 5 6 7 

Metoderna för samverkan ska vara tydligt 
strukturerade och fastställda, med långvariga 
samarbeten och överenskommelser om hur 
eventuella tvister kring t.ex. rättigheter ska hanteras. 

1 2 3 4 5 6 7 

Samverkan ska ses som en integrerad del av 
universitetets huvuduppgifter. 

1 2 3 4 5 6 7 

Man ska arbeta med samverkan som ett separat 
område, parallellt med forskning och undervisning. 

1 2 3 4 5 6 7 

Det måste skapas förutsättningar för att bygga 
relationer genom både formella och informella 
mötesplatser, och ge möjlighet till återkommande 
och återkopplande samarbeten. 

1 2 3 4 5 6 7 



   
 

Forskning i samverkan med externa parter ska 
finansieras på annat sätt än genom den externa part 
man samverkar med. 

1 2 3 4 5 6 7 

Forskning i samverkan ska samfinansieras, till 
exempel genom att driva gemensamma 
forskningsprojekt med näringsliv och 
samhällsorganisationer. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Risker med samverkan 
 
Gradera följande alternativ efter vilket som stämmer bäst in på din bild av vilka risker det kan finnas 
med att arbeta med samverkan. 7 stämmer bäst och 1 stämmer minst med din egen bild.  
 
 
Samverkan med näringslivet värderas högre än 
samverkan med offentlig sektor eller övriga 
samhällsorganisationer. 

1 2 3 4 5 6 7 

Fokuset på samverkan gör att man riskerar att tappa 
fokus på universitetets uppgifter och syfte, som fri 
forskning, kritiskt tänkande och bildning.  

1 2 3 4 5 6 7 

Den tunna linjen mellan samverkan och uppdrag är 
riskabel. Det är inte säkert att samverkan höjer 
kvaliteten på forskning och utbildning och det finns 
en risk att universiteten definierar bort sitt eget 
existensberättigande till förmån för finansiering. 

1 2 3 4 5 6 7 

Det finns en risk att ingen vill betala för den 
långsamma process som forskning är, eller för de 
negativa eller kritiska resultat den eventuellt kan 
leda till. 

1 2 3 4 5 6 7 

För mycket fokus kan hamna på att utbilda den 
arbetskraft som arbetsgivarna just nu efterfrågar, 
vilket riskerar att leda till att utvecklingen stagnerar 
och utbildningarna blir strömlinjeformad. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Övriga kommentarer 
 
Har du något att tillägga? Skriv det här nedan i sådana fall. Tack så mycket för din medverkan! 
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