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Till Näringsdepartementet 
 
Dnr N2017/00055/IFK 
 
 
 
 
 
 

Remissvar avseende Vinnovas rapport ”Metoder och kriterier för bedömning av 
prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle” 
N2017/00055/IFK 
 

Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5200 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Medlemmarna återfinns 
inom hela läkemedelskedjan från tidig forskning, utveckling, kvalitet, tillverkning och användning och 
representerar olika professioner i denna kedja. För att uppnå en bra utveckling och användning av 
läkemedel främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. 
 
I underlaget för remissen ber departementet om synpunkter på i första hand nedanstående tre frågor: 

 På vilka sätt har uppdraget påverkat lärosätens prestation och kvalitet i uppgiften att samverka 
med det omgivande samhället? 

 Vilka aspekter i de metoder och kriterier som har utvecklats inom ramen för uppdraget har störst 
betydelse för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande 
samhället? 

 Regeringen har i propositionen ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt 
konkurrenskraft” (prop. 2016/17:50) aviserat att Vinnova under 2017 kommer att få ett nytt 
uppdrag att värdera lärosätenas samverkan. Vilken inriktning när det gäller bedömning av 
prestation och kvalitet bör det nya uppdraget ha för att på bästa sätt stödja utvecklingen av 
lärosätenas samverkan med det omgivande samhället? 
 

Mot denna bakgrund lämnar föreningen följande remissvar. 
 
Samverkansuppgiften är viktig och Apotekarsocieteten välkomnar det ökade fokus uppgiften får, men 
säger nej till att bedömningar av kvalitet i samverkan förs in som en komponent i fördelningen av 
basanslaget för forskning och forskarutbildning. Vi anser att detta är två olika frågor. De främsta skälen är 
följande: 

 Det övergripande målet med samverkan är ökad forskningskvalitet och ökad nyttiggörande av 
forskningsresultaten. Apotekarsocietetens bedömning är att detta övergripande mål är mer 
relevant att mäta än processerna för att nå målet. Mot bakgrund av detta och de frågeställningar 
som kvarstår från rapporten bör man avvakta den kommande styr-och resursutredningen för att 
undersöka möjlighet att använda redan etablerade eller andra indikatorer som mäter just det 
övergripande målet om forskningskvalitet och nyttiggörande. 

 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/11/prop.-20161750/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/11/prop.-20161750/
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 Kvalitetsstyrning av basanslag ska enbart styra mot forskningskvalitet. Basanslaget är en viktig 
hörnpelare för svensk forskning och utgör redan idag en låg andel av den offentliga 
forskningsfinansieringen jämfört med jämförbara länder. Specifikt för grundforskningen utgör 
basanslaget en i många fall avgörande del av forskningen och i många fall en förutsättning för den 
långsiktighet som krävs för att uppnå internationellt konkurrenskraftiga forskningsresultat. Att ha 
samverkan som en kvalitetsstyrning av basanslagen medför betydande risker specifikt för 
grundforskningen då samverkan i vissa former inte är lika relevant för att uppnå resultat. 

 Som alternativ till att ha samverkan som en kvalitetsindikator för fördelning av basanslag bör 
andra möjligheter till projektbidrag för utveckling av denna verksamhet vidareutvecklas såsom 
utlysningar från statliga forskningsfinansiärer såsom tex projektmedel verifieringsmedel för 
nyttiggörande.  

 

Den rapport som nu är ute på remiss finner vi otydlig och saknar konkreta kriterier för bedömning. En 
slutsats i rapporten är att det går att utvärdera kvalitet i samverkan i forskning och utbildning, men vi kan 
inte tydligt utläsa hur man kommit till denna slutsats och vad den baseras på.  Hur den konkret skulle 
implementeras på landets samtliga lärosäten framgår inte heller av rapporten. I rapporten framgår inte 
huruvida det finns en samsyn kring hur man bedömer kvaliteten av samverkan, men detta skulle kunna 
vara en framtida ansats och eventuellt nästa steg. Sammanfattningsvis anser Apotekarsocieteten att 
denna rapport inte ger tillräckligt tydliga svar på flertalet viktiga frågor men drar ändå slutsatsen att det 
går att utvärdera kvalitet i samverkan. Det vidare arbetet bör inriktas på att ta fram vilka konkreta kriterier 
som ska ställas upp och hur dessa sedan ska mätas. Är det kontakter, forskningssamarbeten, antal 
publikationer med part från omgivande samhälle, eller helt andra samverkansområden som ska bedömas.  
Även utformningen av lärosätenas självvärderingar är knapphändigt beskrivna i rapporten och därför svåra 
att se hur dessa kan användas i utvärderingssyfte. 

 

  

Enligt uppdrag 
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