
Samsyn, för en mer enhetlig 
nomenklatur om samverkan 

En workshop om social innovation och nyttiggörande

Workshop-ledare: Jens Sjölander, Daniel Gustavsson och Mattias Dyrvik



Språket som stärker samverkan 

Samsynwikin och begreppen för universitets 
och högskolors samverkan

Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Gävle 
Linköpings universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet (PL) 
Örebro universitet 
Wikimedia Sverige



Tillgängliggöra

Samverkanscheckar
Samverkansarenor
Utadjungering

Innovationssystem

Nyttiggöra

Collaboration
Science outreach
Impact
Affiliation

Tredje uppgiften

Kontraktsforskning
Uppdragsforskning

Kunskapstillgångar

SAMVERKAN
Samproduktion

Meritering
Expertroll
Samverkanskoordinator

PROMTEN FÖR SAMSYN



Ta fram en samlad och vägledande 
nomenklatur för universitets och högskolors 
samverkan

• Samla upp samverkansbegrepp 
• Definiera och sätta i sammanhang samt identifiera engelsk 

motsvarighet 
• Med stark förankring inom både U/H-sektorn och hos våra 

intressenter och samverkansparter. 
• Följa upp med stödjande informations- och utbildningsinsatser (i 

samråd)

Samsyns uppdrag 2018-2020



17 projekt med Vinnova-finansiering 2018-2020 

Med syfte att stärka den svenska högskolesektorns kapacitet för samverkan 
med det omgivande samhället 

https://k3-projekten.se/

K3-projekten (kunskapstriangeln)

https://k3-projekten.se/


17 Vinnova-finansierade K3-projekt 2018-2020
Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande LiU

Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning - i hela landet HV

Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om kunskapstillgångar och immateriella rättigheter CTH

Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan SH

Etablering av självständiga arbeten som ex-jobb inom musik och teknik KMH

Samverkan synliggjord - begrepp för högskolesektorns samverkan SU

Internationalisering av Samverkan JU

Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning GU

Omvärldsarenan HiS

Samverkan för livslångt lärande - uppdragsutbildning HV

Personrörlighet SH

Meritvärde av samverkansskicklighet HB

Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan LnU

Metoder relevansbedömningar av utbildningar KTH

Samverkansfinansiering - Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande UU

Metodik för utveckling av samverkansarenor SU

Agenda 2030 som ramverk för konsekvensbeskrivning av samverkan och nyttiggörande SLU



Samsynwiki.su.se

https://samsynwiki.su.se/wiki/Huvudsida


Principbeslut 

Samsynwikin och dess begrepp ska visa upp vad universitets 
och högskolors samverkan kan vara och fokusera på de mer 
väsentliga samverkansaktiviteterna. 

Till skillnad mot ambitionen att visa upp en korrekt bild av all 
samverkan eller att låta handboks- eller historieskrivningen ta 
över.



Artiklarnas innehåll och form 

1. Artiklarna ska vara lättfattliga och översiktliga. 
Inte långa vetenskapliga rapporter eller 
handboksbeskrivningar. 

2. Den inledande korta definitionen beskriver av hur 
begreppet används idag inom samverkansområdet. 

3. I tillämpningsdelen ges en något längre beskrivning som 
sätter sammanhanget och ger exempel. 

4. Allt ska beläggas med källhänvisningar.

5. Ordets engelska motsvarighet (brittiska) anges.







På gång

Från hösten 2019

• Fortsatt utbyte med intressenter samt 
konsolidering/översyn av Samsynwikins innehåll

• Utveckla informations- och utbildningsinsatser

• Utbyte med Wikipedia Sverige 

• Öppna wikin (snart?)

Vi vill gärna ha kontakt! 



TACK!


