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Inledning 
En djupare uppföljning har genomförts med fokus på de insatser inom strategisk 
forskningssamverkan som regionutvecklingsnämndens beslutat om. Samtal har ägt rum med 
representanter från berörda lärosäten. Utöver det har uppföljningen även tagit del av bland annat 
projekthandlingar. I det övergripande beslutet av regionutvecklingsnämnden, som antogs i december 
2012, angavs att en uppföljning kring samarbetet skulle ske efter två år1. De fyra aktuella projekten 
har per december 2015 inte slutrapporterat. Ansvarig för uppföljningen är Monica Emanuelsson.  

Frågor att beröra i den djupare uppföljningen handlar i första hand om utvecklingen av den 
samverkan mellan lärosätena som projekten har resulterat i. Det handlar bland annat om hur arbetet 
har organiserats utifrån samverkan såväl operativt i projekten som strategiskt på till exempel 
ledningsnivå. En genomgång av de mål som är uppsatta kring samverkan i de specifika projekten 
kommer att ingå. Vidare ingår huruvida det finns en långsiktighet i samverkan och hur ser den i så fall 
ut? Andra frågor att beröra är ambitionen att på sikt utveckla samverkan på utbildningsområdet och 
hur samverkan med näringsliv och andra aktörer ser ut.   

Rapporten i sin helhet går även att ladda ner från sidan 
www.vgregion.se/regionutveckling/djupuppfoljning. 
 

Regionutvecklingsnämndens medverkan 
Regionutvecklingsnämndens beslutade2 i december 2012 om insatser inom strategisk samverkan 
mellan lärosäten i Västra Götaland med syfte att stärka Västra Götaland som ledande 
kunskapsregion. När beslutet togs fanns ett behov av att finna olika lösningar på utmaningar som 
ökade kvalitetskrav och konkurrenstryck. I beslutet lyfts att en hög kvalitet i utbildning och forskning 
vid lärosätena i Västra Götaland som avgörande för regionens internationella konkurrens- och 
attraktionskraft och att det var därför viktigt att skapa en strategi som ”bygger på att skapa starka 
strategiska allianser med andra lärosäten på regional, nationell och internationell nivå”.  

När beslutet togs fram hade högskolan i Skövde och Högskolan i Borås genomfört analyser som 
pekade på behovet av nya former för strategiska allianser för att kunna vara konkurrenskraftiga och 
klara kvalitetskraven. En första etapp som därför lyfts är att utveckla gemensamma 
forskningsprogram som skulle starta 2013. Regionutvecklingsnämndens beslut tar även upp att andra 
processer pågår vid Högskolan i Väst.  

Motivering till det övergripande beslutet handlar om att ”de högskolor som gör strategiska vägval att 
inleda mer långtgående samarbeten inom forskning och utbildning har behov av långsiktigt stöd för 
att framgångsrikt driva dessa processer”. Det lyfts även ett antal kriterier i beslutet som sedan 
användes i beredningen av ansökningarna från lärosätena. Dessa är: 

• Nationell och internationell potential och konkurrenskraft inom de valda gemensamma 
forskningsområdena. 

• Forskningssamarbetet stödjer utvecklingen av prioriterade kluster i Västra Götaland och har 
hög relevans för näringsliv och övrigt omgivande samhälle.  

• Stöd och engagemang från högsta ledningen vid respektive lärosäte att utveckla 
gemensamma forskningsområden  

• Ambition att på sikt utveckla samverkan på utbildningsområdet 
• Långsiktigt engagemang från lärosätena 

                                                           
1 De första projekten förlängdes sedan och därför genomförs uppföljning först efter tre år.  
2 RUN 612-0959-12 
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• Medfinansiering 

En aspekt som betonas i underlaget till beslut är att Västra Götalandsregionen inte tar rollen som en 
regelrätt finansiär av forskning utan fokuserar insatser på att stärka samverkan mellan näringslivet 
och omgivande samhälle samt att stödja strukturella förändringar i högskolelandskapet där 
lärosätena själva är drivande.   

Inom ramen för den strategiska forskningssamverkan har fyra projekt medfinansierats varav två 
avser samverkan mellan Högskolan Borås och Högskolan i Skövde och två avser samverkan mellan 
Högskolan Väst (HV) och Göteborgs Universitet (GU) respektive Chalmers tekniska högskola (CTH). 
Dessa presenteras nedan.  
 

Vision Västra Götaland samt Västra Götaland 2020 
Anknytningen till Vision Västra Götaland är enligt de enskilda besluten att bidra till att regionen ska 
vara ledande i kompetens- och kunskapsutveckling där samverkan mellan universitet och högskolor i 
Västra Götaland är av särskild betydelse.  

Tre av de fyra projekten beslutades innan Västra Götaland 2020 (VG2020) startade upp. Kopplingen 
till det då pågående tillväxtprogrammet avser att insatsen ska bidra till att Västra Götaland 
positionerar internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. I en av 
satsningarna lyfts koppling till temat En ledande kunskapsregion i VG2020 och den prioriterade 
frågan som anges är att positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och 
innovationsmiljöer. 
 

Medfinansierade insatser 
Av de fyra projekt som medfinansierats avser två samverkan mellan Högskolan Borås och Högskolan i 
Skövde och två samverkan mellan Högskolan Väst och Göteborgs Universitet respektive Chalmers 
Tekniska högskola.  

Projektnamn RUN medel* Utbetalt* per dec -15 

Design, textil och hållbar utveckling 

Ansvarig: Högskolan Borås 
Deltar: Högskolan i Skövde 

8500 2 360 

Informations- och kommunikationsteknik (TIKT) 

Ansvarig: Högskolan i Skövde 
Deltar: Högskolan i Skövde 

8 500 6 058 

Produktionsteknik (Prosam) 

Ansvarig: Högskolan Väst 
Deltar: Chalmers Tekniska högskola 

8 800 2 300 

Lärande i en digitaliserad region 

Ansvarig: Högskolan Väst 
Deltar: Göteborgs Universitet 

8 900 3 221 

*avrundat till tkr.  

Nedan beskrivs berörda satsningar där bland annat uppstart, genomförande och organisation berörs.  
Inledningsvis beskrivs sådant som gäller övergripande för de projekt som berör Högskolan Skövde 
(HiS) och Högskolan Borås (HB). Därefter beskrivs respektive projekt mellan Högskolan i Skövde och 
Högskolan Borås mer i detalj. Därefter beskrivs de satsningar som Högskolan Väst (HV) genomför 
utifrån ett liknande upplägg.  
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Samverkan Högskolan Skövde och Högskolan Borås 
”När Högskolan i Skövde och Högskolan Borås började diskutera ett samarbete fanns stora 
ambitioner”, säger Johan Almer, Högskoledirektör, Högskolan i Skövde. När Västra 
Götalandsregionen (VGR) sedan möjliggjorde en satsning bestämdes på ledningsnivå att man skulle 
undersöka intressanta områden/teman att samverkan kring. Fyra temaområden identifierades, 
Design, textil och hållbar utveckling, Informations- och kommunikationsteknik (TIKT), Vård och 

välbefinnande samt Framtidens företagande och affärsmodeller. De två först nämnda erhöll sedan 
medel inom ramen för strategisk forskningssamverkan och beskrivs utförligare nedan. De andra två 
genomförs med medel från högskolorna själva.  

I anslutning till att de identifierade och beslutade om teman tog Högskolan Borås och Högskolan i 
Skövde även fram gemensamma kriterier för de tänka temaområdena. Kriterierna var att ett tema:  

• ska ha en tydlig avgränsning och ämnesmässigt ligga inom någon av lärosätenas strategiskt 
viktiga forskningsspecialiseringar, samt kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet med 
nationell och internationell potential,  

• ska ha en motsvarighet vid såväl Högskolan Borås som Högskolan i Skövde, 
• ska kunna visa på en dokumenterad historik på nationell nivå, ex. genom erhållen 

finansiering och publicering,  
• ska ha formulerat en trovärdig vision för en långsiktig utveckling, inkl. finansiering, vilket 

innebär en plan för vilka mål som ska uppnås inom två år samt en vision för vilka mål som ska 
uppnås inom fyra-sex år, 

• ska ha en trovärdig organisationsplan, inkl. en redogörelse för hur det operativa samarbetet 
mellan lärosätena ska genomföras, 

• ska innehålla och systematiskt dokumentera en hög grad av samverkan med och relevans för 
det omgivande samhället,  

• ska, över tid, baseras på ett antal olika typer av insatser som alla ska kunna användas i syfte 
att formulera större ansökningar om forskningsmedel. Ex. pilotprojekt, publicering, 
forskarskolor och konsortiebildningar baserade på existerande forskning och nätverk, 

• ska, över tid, innehålla forskare på olika nivåer, dvs. professorer, lektorer, post-docs och 
doktorander, 

• ska bidra till att forskarutbildningen stärks, alternativt utvecklar möjligheter för att bedriva 
forskarutbildning i samverkan mellan lärosätena, samt 

• ska ha förutsättningar för en vetenskaplig produktion av stor omfattning och hög kvalitet 
 

Syfte, mål och målgrupp 

Det långsiktiga syftet med satsningarna som erhöll medel från regionutvecklingsnämnden, är enligt 
besluten, att stärka Västra Götaland som ledande kunskapsregion genom utveckling av nya former 
för strategisk forskningssamverkan mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Man vill 
utveckla en nationell och internationell konkurrenskraft och därigenom utveckla möjligheterna att 
möta de utmaningar som förändringen inom högskolelandskapet medför med ökade kvalitetskrav, i 
synnerhet forskningsförändring av utbildning, och ökat konkurrenstryck inom såväl forskning som 
utbildning. Satsningen i teman ska ses som långsiktig strategisk samverkan där två lärosäten 
samverkar inom områden där det finns nyckelkompetens. 

På kort sikt (två år) syftar satsningarna, enligt ansökningarna, till att stärka lärosätenas möjligheter 
att utveckla såväl forskningsvolym som kvalitet, genom att dra nytta av samarbete inom sådana 
områden där bägge lärosätena redan har betydande forskningsverksamhet där temaområdena anges 
i ansökan har hög relevans för näringslivet och de omgivande samhället.  
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Angivet i uppstarten var även tanken att de utvecklande samarbetena ska förstärka de båda 
lärosätenas relationer med näringslivet och det omgivande samhället, där satsningarna ska bidra till 
skapandet av en stabil plattform som på lång sikt kan användas för samarbete mellan lärosätena, 
VGR, näringsliv, offentlig verksamhet och kulturliv, som tillsammans kan generera forskning, 
innovation, forskningsbaserad utbildning på alla nivåer samt ansökningar till såväl nationella som 
internationella finansiärer.  

Målet på sikt är att skapa internationellt konkurrenskraftiga temaområden vid de båda lärosätena, 
vilka på sikt kan involvera såväl fler lärosäten som aktörer i näringsliv, offentlig sektor och övriga 
samhället, på regional, nationell och internationell nivå. För perioden 2013-2015 är målet att 
etablera samarbete inom de fyra temaområdena. För samtliga temaområden är målsättningen att 
samarbetet ska leda till utvecklingen av gemensamma forskningsmiljöer vilka, inom väl avgränsade 
och för det omgivande samhället relevanta delområden, är nationellt ledande och internationellt 
konkurrenskraftiga.  

Målgrupp är de som ingår i befintliga kluster samt initiera nya kluster som är relevanta för regionen 
samt de två berörda lärosätena och de som deltar i forskningsstrategiska samarbetet. 

 
Genomförande – ledningsnivå 

Det har under genomförandet funnits en styrgrupp som tar de övergripande besluten för de fyra 
teman som genomförs vid Högskolan i Skövde och Högskolan Borås. Styrgruppens uppdrag är:  

• uppdragen till temaområden,  
• verksamhetsplan och budget för temaområden,  
• uppföljning och utvärdering av temaområdena, samt 

• kommunikationsplan för det strategiska forskningssamarbetet.  

I styrgruppen ingår rektor, prorektor och högskoledirektör från respektive lärosäte. 
Ordförandeskapet och vice ordförandeskap alterneras mellan rektorerna som även har informerat 
styrelserna för Högskolan Borås respektive Högskolan i Skövde om det strategiska samarbetet. Det 
lyfts både av Högskolan Borås och Högskolan i Skövde att det finns ett starkt stöd och engagemang 
från lärosätenas högsta ledningar. Johan Almers bedömning är att samarbetet har fungerat väl och 
att det också har skapat ett nytt sätt att arbeta. Vidare ser han fördel att lärosätenas ledningar 
arbetar tillsammans. Det finns en positiv effekt i det genom att man skapar förtroende så att man 
vågar satsa lite och vågar ge saker lite längre tid.  

Båda lärosätena beskriver satsningarna som ett top-down initiativ där ramarna sattes på 
ledningsnivå. Forskningsledarna hade information om ansökan och det var forskarna som helt fick 
formulera upplägget och innehållet inom respektive tema. Det lyfts av båda lärosätena att för att få 
detta att fungera har man gett ett stort utrymme för de olika forskargrupperna att utveckla 
verksamheten inom respektive teman med regelbundna avstämningar till ledningen. Det gör att 
uppläggen för Design, textil och hållbar utveckling och TIKT ser olika ut. Det gjorde även att det tog 
lite längre tid än planerat att starta upp. Forskargrupperna som skulle delta måste få tid att skapa 
kontakter och lära känna varandra osv. Jenny Johannisson, vice rektor Högskolan Borås, lyfter att de 
ser att modellen även har fungerat på de teman som inte erhöll VGR-finansiering.  

Satsningarna är, som representanter från båda lärosätena påpekar, inte ett projekt som har start och 
slut, utan det är en långsiktig satsning. Jenny Johannisson lyfter att normalt kan det finnas 
konkurrens mellan lärosätena men att satsningarna har möjliggjort ett samarbete även på 
ledningsnivå. Hon lyfter att de nu vill fortsätta och tänka ”större”, som till exempel att de olika 
temana kan börja samarbeta sinsemellan, att utöka temana till samarbeten med andra universitet 
och högskolor eller att inkludera grundutbildning. Hon ser även stora möjligheter i att samverka än 
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mer. Just samverkan mellan de olika teman lyfter även Lena Mårtensson, prorektor Högskolan i 
Skövde, som en möjlig väg framöver. Vid en presentation av alla teman3 i höstas framgick till 
exempel, enligt henne, att alla fyra teman berör hälso- och sjukvård, och att det finns koppling 
mellan dem där.  

Ett annat område som Lena Mårtensson ser ligger på ledningsnivå och handlar om att nu 
kommunicera resultaten än mer. De har genomfört ett seminarium som var lyckat men de kan arbeta 
än mer med att synliggöra satsningarna. Hon ser att det redan nu finns en kunskap på andra 
lärosäten om att samverkan sker. Det har då inte handlat om innehållet utan snarare om formen för 
samverkan.  

Vidare möjliggjorde, enligt Johan Almer, medlen från regionutvecklingsnämnden att även de nya 
högskolorna kunde ta del av medel för att utveckla samarbetet genom samverkan. Lena Mårtensson 
lyfter att det finns en styrka i alla fyra teman och att det är något som ska fortsätta. Samma 
bedömning gör Jenny Johannisson som lyfter att det är så många som är involverade i samverkan, att 
det är ”en plattform där i princip alla som vill får vara med”.  

Vid frågan om vad som skiljer detta från ett traditionellt forskningsprojekt är att det normalt finns en 
tydlig början och slut när resultat ska redovisas.  Vidare möjliggjorde satsningen att personer som 
normalt inte arbetar med varandra fick möjlighet att göra så, i ett vanligt forskningsprojekt arbetar 
man vanligen med sådana personer som man redan känner. Då forskarna behövde få tid till att lära 
känna varandra samt till att formulera det gemensamma upplägget innebar att temana hade en 
något längre startsträcka än ett vanligt forskningsprojekt. Enligt Jenny Johannisson har flera teman 
upplevt att många fler personer har involverat sig än de som är finansierade vilket talar för att det är 
en annan typ av satsning än deras vanliga forskningsprojekt.  

I samtal om framgångsfaktorer vad gäller denna typ av satsningar lyfter Johan Almer upp att det 
skapades möjligheter att samverka på en ledningsnivå. Pengarna var en drivkraft. Avgörande var 
dock sedan ”att ge en stor frihet till respektive tema med vad man ville arbeta med och på vilket sätt 
man ville arbeta med det”. Göran Falkman, forskningsledare för TIKT, bekräftar detta och att det var 
lyckat tack vare att ”gräsrötterna fann varandra”. Men sådant tar tid, så även tiden är en viktig 
framgångsfaktor. Lena Mårtensson lyfter uthållighet som en annan viktig framgångsfaktor. Den 
drivkraft som finns hos forskarna är avgörande och finns inte den så går det inte. Det är då en fördel 
om lärosätena är jämbördiga med varandra, för då lever man med samma problem och har samma 
villkor, enligt Göran Falkman.  

En annan samverkan som har diskuterats är att tillsammans med övriga lärosäten i Västra Götaland 
samt Högskolan i Halmstad och Jönköping University ha ett samarbete kopplat till vård. Ambitionen 
är något liknande samarbetet som inom finansierade teman men ännu finns ingen finansiering.  

 
Design, textil och hållbar utveckling  
Projektet erhöll 8 500 000 kr för perioden 2013-02-01—2014-12-31, men förlängdes till 2015-12-31. 
Ansvarig gentemot Västra Götalandsregionen är Högskolan i Borås. Projektet har kommit in med två 
lägesrapporter4. Till lägesrapporterna har även rekvisitioner inkommit. Sammantaget är 2 360 7235 kr 
utbetalt från Västra Götalandsregionen, d.v.s. ca 28 procent utbetalt av beslutat. 

Uppstart  

Inom Design, textil och hållbar utveckling lyfts i beslutet att båda lärosätena har en nationell 
potential och internationell konkurrenskraft inom området. Högskolan Borås har examinationsrätt 

                                                           
3 De två som VGR medfinansierar och de två som Högskolan i Skövde och Högskolan Borås själva finansierar.  
4 130201—141120 
5 178115 kr och 2182608 kr.  
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inom Textil och mode och Högskolan i Skövde inom Informationsteknologi med speciellt fokus på 
”användarcentrerad produktdesign” och ”simuleringsbaserad optimering”.  Området anges bidra till 
det regionala styrkeområdet Textil och utgör grunden för klusterinitiativet Smart Textiles.  

Tanken var att skapa ett öppet, dynamiskt och hållbart ekosystem för forskning, innovation och 
utbildning kring smarta lösningar för framtidens smarta textilier. Samarbetet förväntas bidra till att 
lärosätena upprätthåller och utökar sin ledande position inom respektive område och därigenom 
stärker långsiktig konkurrenskraft och innovationspotential för svensk industri (textilindustrin och 
nya applikationsområden för textilier).  

Vincent Nierstrasz, forskningsledare för Design, textil och hållbar utveckling, lyfter att det var en 
utmaning i uppstarten att finna styrkeområdena inom temat. Det tog en viss tid att finna varandra. 
Det blev en kombination av att Högskolan Borås, som är duktiga inom smarta textilier och 
tillhörande, och Högskolan i Skövde med ”big data”6. 

Organisation 

Inom temat finns det en strategisk organisering bestående av fyra forskare, varav två från Högskolan 
Borås och två från Högskolan i Skövde. Det finns en forskningsledare, Vincent Nierstrasz (Högskolan 
Borås) och en biträdande forskningsledare Dan Högberg (Högskolan i Skövde). Gruppen ska ses som 
en facilitator för att hjälpa de som arbetar inom området. Sammanlagt är cirka 15-16 personer 
involverade varav fyra är helt finansierade av VGR-medel. Det sker regelbundna träffar. Inom ramen 
för temat har man kopplat till sig fyra post-docs.  

Genomförande 

Även om uppstarten tog tid har det enligt Vincent Nierstrasz, skapats ett nytt område som både är 
relevant för regionen och för samhället. Om det hade varit ett vanligt forskningsprojekt skulle det 
vara slut efter en tid, men nu skapar de en plattform inom ett tema. De träffas regelbundet och 
skapar det ihop. Enligt Vincent Nierstrasz ligger styrkan i att de inte kunde varandras område. Det var 
inget naturligt val, vilket innebär att de nu har skapat ett samarbete som annars inte skulle ha skett.  
Genom att inte känna varandra har det skapats en större kreativitet både i idéerna och i resultaten 
som nya multifunktionella material.  

Genom projektet har fyra post-doctjänster skapats. Forskarna har fokuserat på frågor som berör till 
exempel IKT-lösningar för att skapa ”smarta” såväl som ekologiskt hållbara textilier inom exempelvis 
idrotts- respektive hälsosektorerna. Det som genomförs är lab och pilotstudier inom området.  

Enligt Jenny Johannisson, vice rektor Högskolan Borås, har temats upplägg varit väldigt bra, för 
normalt har inte Högskolan i Skövde och Högskolan Borås medel till denna typ av grundforskning 
utan brukar arbeta med tillämpad forskning. Det som görs visar dock enligt henne att delningen 
mellan grundforskning och tillämpad forskning inte alltid är intressant och relevant. Det borde, enligt 
henne, vara mer intressant att titta på de utmaningar vi har framför oss.  

Kopplingen till näringslivet säger Vincent Nierstrasz är intressant men för tidig. De har lämnat in vissa 
ansökningar ihop med bland annat bilindustrin. Därutöver har lärosätena sökt medel separat. Enligt 
lägesrapporter har de beviljats medel av SSF (Stiftelsen strategisk forskning) för ”Wearable sensors i 
smarta textilier” som koordineras av GU/Sahlgrenska akademin. I detta projekt är två 
forskarstudenter involverade. Andra ansökningar har gått till bland annat Sparbanksstiftelsen, KK-
stiftelsen, Stiftelsen Svensk Textilforskning har tagits fram varav vissa har godkänts. Vincent 
Nierstrasz lyfter att det är något för tidigt för näringslivet, då det som görs är på en för hög teknisk 
mognadsgrad för företagen, men han har sett ett internationellt intresse. Det är därför de vill 
fortsätta för då kommer det att bli unik plattform/center med relevans för samhälle, sjukvård, 
bilindustrin, säkerhet m.m. Då företagen inte alltid är involverade på ett konkret sätt innebär 
                                                           
6 Stora datamängder.  
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satsningen att de har haft svårt att söka medel från till exempel KK-stiftelsen och Vinnova som kräver 
företag eller potential för företagsmedverkan. Även EU-ansökningar ligger i framtiden.  

Nu när de har arbetat ett tag blir det enligt Vincent Nierstrasz inte bara Smart textilies. Han kan till 
exempel se att TIKT (Informations- och kommunikationsteknik-samverkan) ligger nära och att 
samarbete skulle kunna ske även mellan teman då hantering av big data är centralt för båda. Han 
lyfter vidare att det är viktigt att det har fått ta tid för hade de gått för snabbt fram är det inte säkert 
att det hade fungerat.  

Spridning av resultaten sker genom regelbundna möten. Då sätts även planer för framtiden och 
därefter tar forskarna över. Det har inte skapats någon fysisk plats inom ramen för projektet utan 
samarbetet sker vid behov. 
  

Resultat 

Enligt både Högskolan i Skövde och Högskolan Borås har satsningen resulterat i att öka den kritiska 
massan i och med en ökning av antalet forskare som kan samarbeta inom område. Genom att bygga 
en gemensam forskningsmiljö anser de att VGR medverkat till är att underlätta skapandet av en 
infrastruktur. De ser det som en unik finansieringsmodell där regionen är med och finansierar ett 
strategiskt samarbete mellan lärosäten och som har betytt mycket och är värd att spridas.  

I beslutet anges fyra indikatorer för temat. Det är FoU-samarbeten nationellt och internationellt 
(avser ansökningar om finansiering), antal företag som deltar i samarbetet samt gemensamma 
publikationer. Inkomna lägesrapporter visar bland annat på att post-docs har anställts och att ett 
flertal konferensbidrag har tagits fram. Vidare lyfts fem ansökningar och fyra vetenskapliga artiklar 
tagit fram och som bedöms som relevanta för den strategiska samverkan.  

Vad gäller projektets bidrag på utbildningsnivån menar Högskolan Borås att den typen av spinn-off 
kan komma att ske i framtiden. I första hand talar de då om bachelor- och masterutbildning. Där går 
det att se en framtida koppling när det handlar till exempel om utveckling av prototyper. Det är då 
frågan om ett begränsat antal studenter. Däremot är det en annan sak med grundutbildning. Där är 
forskningen för ny ännu. Jenny Johannisson ser det dock som ett naturligt steg att även diskutera 
utbildningsverksamheten i än högre grad. Det är dock viktigt att inte gå för fort fram.  

Resultat kopplat till forskarutbildning är att genom satsning på post-docs så skapas karriärmöjligheter 
för forskare och detta är viktigt. Satsningen har även inneburit att vi har attraherat högutbildade 
utanför regionen att delta.    

Andra resultat som satsningen lett till är bidrag till konferenser som tagits fram tillsammans. Vincent 
Nierstrasz bedömer att det är något för tidigt för vetenskapliga artiklar, men att detta är något de ska 
arbeta vidare med. De har fått viss internationell publicitet genom att delta på konferenser.  

Vincent Nierstrasz lyfter att satsningen har gett en genuin samverkan. Det fanns en farhåga att det 
skulle bli att Högskolan Borås skapade något inom smarta textilier för att sedan lämna över det till 
Högskolan i Skövde för att de skulle göra sin del. Så har det inte blivit utan de arbetar och testar ihop 
samt tar fram prototyper. Han lyfter även att satsningen lett till att minska konkurrensen mellan 
lärosätena. Nu kan man på Högskolan Borås säga att det är Högskolan i Skövde som arbetar till 
exempel med big data. Detta är enligt Vincent Nierstrasz ett viktigt resultat för satsningen.   

 

Informations- och kommunikationsteknik (TIKT) 
Projektet erhöll 8 500 000 kr för perioden 2013-02-01—2014-12-31, men förlängdes till 2015-12-31.  
Ansvarig gentemot Västra Götalandsregionen är Högskolan i Skövde. Projektet har kommit in med 
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fyra lägesrapporter7. Till lägesrapporterna har även rekvisitioner inkommit. Sammantaget är 
6 057 504 kr8 utbetalt från Västra Götalandsregionen, d.v.s. ca 71 procent utbetalt av beslutat.  

Uppstart  

I beslutet lyfts att båda lärosätena har nationell potential och internationell konkurrenskraft inom 
området Informations- och kommunikationsteknik. Högskolan i Skövde har examinationsrätt på 
forskarnivå inom området Informationsteknologi vilket ämnesmässigt innefattar Högskolan i Skövde 
och Högskolan Borås deltagande forskargrupper inom ämnena informatik och datalogi. Högskolan 
Borås har examinationsrätt inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Uppstarten försenades 
något som bland annat berott på förändringar i organisationen av Högskolan i Skövde 
forskarutbildning inom området informationsteknologi.  

Göran Falkman beskriver uppstarten att man åkte till Högskolan Borås och satte sig ned med sina 
motsvarigheter och diskuterade vad som kunde göras. De spånade och försökte hitta överlapp där 
lärosätena kunde komplettera varandra och växa. Det hade förekommit samarbeten mellan 
Högskolan i Skövde och Högskolan Borås tidigare inom vissa områden men samarbetet med 
Biblioteks- och informationsvetenskap, som Högskolan Borås hade tagit med, var en helt ny partner 
och ett helt nytt område för Högskolan i Skövde. Just den matchningen har visat sig vara mycket 
lyckad, enligt Göran Falkman.  

I ansökan lyfts tre områden inom Informations- och kommunikationsteknik som bedömdes ha särskilt 
goda förutsättningar för samarbete: 

• webbaserade kunskapssystem, 
• e-tjänster, samt 
• big data 

Under uppstarten bestämdes att fokus skulle vara på Framtidens E-tjänster, där hela spektrumet av 
frågeställningar ingår, från tekniska problem, över organisatoriska aspekter till frågeställningar 
rörande användarvänlighet.  

Organisation 

Inom TIKT finns det en ledningsgrupp med tre representanter från Högskolan Borås och fyra 
representanter från Högskolan i Skövde. Göran Falkman (Högskolan i Skövde) är forskningsansvarig 
och Stefan Cronholm (Högskolan Borås) är biträdande forskningsledare. Sammanlagt är det cirka 40 
forskare involverade i projekten inom TIKT. Man genomför distansmöte varje månad och oftare vid 
behov. 

Genomförande 

Inom ramen för TIKT har ett sju projekt startats upp inom temat. Urvalet av projekt gjordes genom 
en intern utlysning vid bägge lärosätena. Ledningsgruppen för TIKT hade satt upp kriterier som skulle 
vara uppfyllda och som sedan användes i utvärdering av projekten. Kriterierna avsåg till exempel att 
det skulle finnas en tydlig förankring i båda lärosätena. Vidare skulle det finnas verkliga 
gemensamma kontaktytor, förslaget skulle ha ett mer långsiktigt perspektiv än två år och det skulle 
innehålla något som i förlängningen kunde utvecklas till nationellt ledande forskning. De fick in ett 
stort antal förslag och beslutade att finansiera sju stycken9 s.k. styrkeområden. Det handlade bland 
annat om ambulanssjukvård, sportanalys, textanalys, innovativa tjänster samt några kompletterande 
och understödjande områden.  

                                                           
7 130201--150630 
8 2244492 kr, 1454614 kr, 754278 kr och 1604120 kr.  
9 Målet var 4-6 forskningsprojekt med förankring i bägge lärosäten.  
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Genom att göra utlysningar av medlen säger Göran Falkman, har TIKT agerat lite som en intern 
finansiär av aktiviteter. Detta skiljer sig normalt från vad man gör i ett forskningsprojekt där man är 
mer styrd. ”Vi hade här helt fria händer och kunde pröva olika konstellationer som man kanske aldrig 
hade vågat pröva annars.” Det innebar ett större risktagande och vissa projekt som drogs igång 
kommer inte heller att fortsätta medan andra projekt, enligt Göran Falkman. Å andra sidan har vissa 
varit ovanligt lyckosamma, med mycket stor framtidspotential. Johan Almer lyfter att vid en 
presentation i höstas av alla teman upplevde han just att samarbetet och samverkan hade lett till att 
de hade kunnat göra mer än om vi hade genomfört samma på respektive lärosäte. Det kom in ”nya 
influenser, nya sätt att se på saker”. Samarbetet mellan Biblioteks- och informationsvetenskap och 
Datalogi är ett exempel på en sådan ny konstellation, som är unikt i forskarsamhället, och som också 
visat sig vara ett framgångsexempel i samarbetet mellan Högskolan i Skövde och Högskolan Borås.  

Temat har genomförts, med något undantag, som tillämpad forskning. Göran Falkman som exempel 
att Bibliotek- och informationsvetenskap normalt är ett typiskt grundforskningsorienterade 
forskningsområde som genom samarbetet har fått hjälp med att bli mer tillämpade, och att 
forskningsområdet i större utsträckning har fått kontakt med företag i syfte att skapa relationer för 
framtida ansökningar. Flera partners från såväl näringsliv som offentlig sektor är involverade i 
projekten. Exempel på företag är Astra-Zeneca, Saab och Volvo Cars. Sedan lyfter Göran Falkman att 
man har en del intressanta kontakter med framtidsbranscher inom web mining och affärsanalys. 
Partners inom offentlig sektor är till exempel ambulanssjukvården, VGR, Skaraborgs sjukhus och 
Skaraborgs kommunalförbund.  

Temat har även tagit fram gemensamma forskarkurser som kommer att ges i år och nästa. 
Marknadsföring av kurserna sker gemensamt. Forskarkurserna erbjuds ofta även i en förenklad 
variant på både magister- och masternivå. Johan Almer säger att man inte har diskuterat 
grundutbildning så här långt, men att det ju inte är omöjligt att det kan utvecklas, men det är något 
som man får fundera lite mer på. Det är enligt honom lättare att tänka sig avancerad nivå då detta är 
resurskrävande för lärosätena. Även lärarutbyte är något som man på sikt skulle kunna tänka sig men 
det är inget som har diskuterats i detalj ännu.  

I nästa fas vill de även fortsatta att skapa den gemensamma identiteten. De har till exempel inte 
marknadsfört sig som en gemensam grupp under den pågående perioden. Diskussioner förs för att 
skapa virtuella forskningsgrupper över bägge lärosätena, och att det kan bli den som sedan kommer 
att marknadsföras.   

Resultat 

I beslutet anges fyra indikatorer för TIKT. Det är FoU-samarbeten (avser ansökningar om finansiering) 
nationellt (2 st) och internationellt (1 st), antal företag som deltar i samarbetet (4 st) samt 
gemensamma publikationer (10 st). Inkomna lägesrapporter lyfter följande vad gäller resultat:  

• 21 vetenskapliga publikationer/avhandlingar. Ytterligare 17 publikationer är under 
granskning med möjlighet till publicering.  

• Åtta samproducerade ansökningar har lämnats in. Två har erhållit medel (en inom Högskolan 
i Skövde KK-miljö), tre har fått avslag och fyra var under beredning när senaste lägesrapport 
skrevs.  

• Kontakt med 35 nya samproduktionspartners inom forskning, varav 20 inom näringsliv och 
15 inom offentlig sektor, har etablerats. 

• Tre gemensamma kurser på forskarnivå är under utarbetande och dessutom planeras en 
gemensam doktoranddag för samtliga forskarstuderande vid bägge lärosätena. Enligt målet 
skulle fyra nya gemensamma kurser på forskarnivå inom temats inriktning utformas.  

• Två gemensam heldagsworkshop har genomförts.  

Det innebär att temat med råge uppnår målen som sattes upp för projektet.  
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Lena Mårtensson lyfter även att samarbetet kan ha en viss roll i andra samarbeten som börjar 
diskuteras och utvecklas. Exempel på diskussioner som pågår, men som inte är beslutade, är 
samarbeta kring lärarutbildning. 

 

Samverkan mellan Högskolan Väst och Göteborgs Universitet respektive 

Chalmers Tekniska Högskola 

 

Uppstart 

När medel fanns att tillgå för strategisk forskningssamverkan från regionutvecklingsnämnden 
passade de två samverkansprojekten som presenteras nedan bra in säger Jan Theliander, prorektor 
Högskolan Väst. Chalmers tekniska högskola bedöms alltid som viktig partner för Högskolan Väst och 
de har även tidigare haft en hel del samarbeten som kanske i huvudsak har byggt på kontakter 
mellan forskare. Det fanns även tidigare ett avtal med Chalmers om utbildningssamverkan, 
exempelvis angående validering för utbildning på avancerad nivå samt inom det vidare samarbetet i 
nätverket Produktion i Väst.  

Ett tidigare samarbete fanns även vad gäller Högskolan Väst och GU. Redan 2008 skapades ett 
generellt avtal om samarbete kring utbildning, forskning och utveckling. Det avtalet utvärderades i 
början av 2013 av Lennart Olausson (fd rektor Malmö högskola). Mot bakgrund av utvärderingen 
träffades ledningarna för lärosätena i maj 2013. En gemensam bedömning gjordes att det fanns ett 
behov av att fokusera på ett par kunskapsområden med ambitionen att utveckla och fördjupa 
samarbetet inom dessa. En gemensam arbetsgrupp med prorektorerna startades i september 2013 
med uppgift att skapa underlag för ett förnyat samarbetsavtal mellan lärosätena samt att ge förslag 
på hur samarbetet skulle organiseras. Arbetsgruppen valde ut två områden; Barn- och 

ungdomsvetenskap och Arbetsintegrerat lärande.  

Utöver de två satsningarna som medfinansieras av regionutvecklingsnämnden finns det på Högskolan 
Västs ledningsnivå tankar kring strategiskt samarbete med andra lärosäten. Det finns till exempel 
redan ett avtal med Högskolan i Östfold där ett antal områden att samarbeta kring lyfts fram. Jan 
Theliander lyfter även att Högskolan Borås och Högskolan i Skövde är samarbetspartners för 
handledarutbildning, specifika forskningsprojekt och viss utbildningssamverkan. Högskolan Väst har 
även annan utbildnings- och forskningssamverkan med bland annat GU inom områden som 
omvårdnad och socialt arbete.  

Ömsesidighet är en förutsättning för ett bra samarbete, säger Jan Theliander, vilket han även anser 
har präglat samarbetet med Chalmers inom produktionsteknik samt samarbetet med GU vad gäller 
Lärande i en digitaliserad värld. Arbetet sker inom områden där lärosätena har en viss höjd och det 
är viktigt för att kunna mötas på samma nivå. I ansökan till satsningen lyfts tre kritiska 
framgångsfaktorer upp; finansiering, rekrytering och nätverkande. Lars Svensson, forskningsledare i 
Lärande i en digitaliserad region, anser att dessa gäller fortfarande som framgångsfaktorer.  
 

Organisation – ledningsnivå 

För Prosam finns en styrgrupp bestående av prorektorer och operativt ansvariga för forskningen 
inom berörda institutioner. I styrgruppen ingår även vice prefekten från Ingenjörsvetenskap vid 
Högskolan Väst som administrativt ansvarig. Ordförandeskapet alterneras. Styrgruppsmötena sker 
kvartalsvis och förbereds i samverkan med högskoleledningarna.  

För Lärande i en digitaliserad region finns en styrgrupp där prorektorerna ingår. Denna grupp 
rapporterar halvårsvis till lärosätenas rektorer. Det är en fungerande styrgrupp enligt 



  
 

15 
 

forskningsledaren Lars Svensson även om det av naturliga skäl är lättare att involvera hela ledningen 
på Högskolan Väst medan för GU blir det snarare fakultetsnivån som är aktuell.  

Högskolan Väst vill bygga något strategiskt som skapar mervärde och därmed även ringar på vattnet. 
Jan Theliander ser både utbildning som forskning som viktiga områden. Det är viktigt för samverkan 
att såväl prorektorer på Chalmers som på GU engagerar sig ihop med motsvarigheten vid Högskolan 
Väst. Det finns, enligt Jan Theliander, en klar delaktighet från högsta ledningen i båda projekten. Per 
Nylén, forskningsledaren för Prosam, lyfter att ”prorektorerna är medvetna vad vi gör och det skapar 
en kommunikation mellan ledningen och forskningsmiljön”.  

Produktionsteknik (PROSAM) 

Projektet erhöll 8 800 000 kr för perioden 2014-01-01—2015-12-31.  Ansvarig gentemot Västra 
Götalandsregionen är Högskolan Väst. Projektet har kommit in med tre lägesrapporter10. Till 
lägesrapporterna har även rekvisitioner inkommit. Sammantaget är 2 292 394 kr11 utbetalt från 
Västra Götalandsregionen per december 2015, dvs ca 26 procent utbetalt. (Justera med belopp för 
sista rekvisitionen) 

Uppstart 

Förväntningarna är att samarbetet ska leda till en koordinerad produktionsteknisk forskning som 
ligger i internationell toppklass, och som ger ökade möjligheter till internationellt samarbete.  Detta 
är förväntningar som enligt Per Nylén inte minst finns hos lärosätenas ledningar. Uppstarten blev 
något försenad i början innan rekryteringen av doktorander hade genomförts. 

Som beskrevs tidigare har det funnits ett tidigare samarbete mellan Högskolan Väst och Chalmers 
men då ofta baserat på personliga kontakter. Per Nylén ser den strategiska forskningssamverkan ur 
ett bottom-up perspektiv. Ansvariga utgick från vad som pågick vid Produktionsteknik Väst på 
Högskolan Väst och därefter gick de igenom vilka institutioner vid Chalmers som kunde vara 
intressanta. Initialt identifierades tre institutioner. Det var Produkt och produktionsutveckling, 
Material och tillverkningsteknik och Signaler och system. Efter ungefär ett år fick de även kontakt 
med institutionen Miljökemi.  

Syfte, mål och målgrupp 
Syftet är att gemensamt stärka sin nationella och internationella konkurrenskraft inom 
styrkeområdet produktionsteknik där den strategiska samverkan är ett medel för att nå dit. Projektet 
anges utgöra grunden till en långsiktig samverkan som möjliggör effektivt utbyte av kunskap och 
forskningsresultat mellan företag och respektive lärosäte.  

Det långsiktiga syftet i ansökan är att samarbetet ska leda till att vi får en koordinerad forskning som 
ligger i internationell toppklass, vilket i sin tur leder till ökade möjligheter till internationellt 
samarbete.  

Det långsiktiga målet är strukturerad, fördjupad och långsiktig samverkan mellan lärosätena inom 
produktionsteknisk forskning.  

Angivna mål på kort sikt i ansökan är:  

• En etablerad samverkansstruktur mellan Chalmers och Högskolan Väst avseende forskning 

och forskarutbildning inom produktionsområdet. 

• Utöka antalet industri- och institutsamarbetspartners i specifika delprojekt. 

• Öka antalet disputerade inom produktionsteknik. 

                                                           
10 140101--150630 
11 1556963 kr, 735431 kr 
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• Höja publiceringsgraden, speciellt i gemensamma publikationer. 

• Öka antalet gemensamma forskningsprojekt, såväl nationellt som internationellt. 

• Öka den externa forskningsfinansieringen och möjliggöra för små och medelstora företag att 

delta i EUs ramprogram. 

• Tydlig kommunikation internt och externt genom websidor och regelbunden rapportering. 

Primär målgrupp är tillverkande industrin i Västra Götaland. I målgruppen ingår såväl akademi- som 
industriforskare. På längre sikt lyfts regionens gymnasister som en potentiell målgrupp och riktade 
insatser för att stimulera till ett yrkesval inom teknik kommer att genomföras.  

Organisation 

Samverkan utgår som angivits tidigare från forskningsmiljön Produktionsteknik Väst där deras tre 
arenor termisk sprutning, skärande bearbetning samt flexible industriell automation är involverade. 
På Chalmers är det styrkeområdet Produktion som är involverad med fyra institutioner12. 

Vid respektive högskola finns en operativ ledare. Vid Högskolan Väst är det Per Nylén och på 
Chalmers är det Rikard Söderberg, prefekt för Institutionen Produkt- och produktionsutveckling. 
Dessa två ingår i styrgruppen.  

Genomförande 

Projektet arbetar idag inom fem delområden där det ska finns regionala behov som kan lösas med 
gemensamma krafter. Delområdena togs fram genom att ansvariga professor-par för möjliga 
delområden skriftligen fick ange forskningsbehov, forskningsfrågorna, industribehovet, regionens 
behov och hur skulle man kunna jobba ihop. Samarbetet skulle utgå från områden där det fanns 
synergier och kompletterande verksamheter. Ett exempel som Per Nylén lyfter är material och 
tillverkning på Chalmers som har en fin utrustning inom materialteknik men de har i princip ingen 
produktionstekniksutrustning som däremot finns vid Högskolan Väst. Uppgifterna om delområdena 
samlades ihop tidigt i projektet.  

Inom delområdena initieras och genomförs sedan delprojekt i samverkan med industriella parter och 
institut. Vidare utvecklar man forskarkurser. Respektive delområde har vetenskapliga ledare vid 
Chalmers respektive Högskolan Väst. Per Nylén lyfter att de började med professors-par för att sedan 
skapa doktorand-par.  

För närvarande är sju doktorander, varav fyra vid Högskolan Väst och tre vid Chalmers, engagerade i 
projektet. Arbetet med doktorand-par som enligt Per Nylén är en ny modell och som har fungerat 
mycket bra då det ”ger ett frekvent utbyte av resultat och idéer”. Med doktorand-par innebär att de 
sju doktoranderna arbetar i par13 med en från respektive lärosäte och att de har en gemensam 
forskningsplan där sampubliceringar etc. ingår som resultatmål. Satsningen på doktorand-par har 
även som syfte att vara ”en investering för framtiden”, då dessa personer kan komma att bli 
framtidens forskningsledare och de kan då komma att hålla relationen vid liv. Doktoranderna har en 
huvudhandledare och minst en biträdande handledare som de också har försökt att saxa både från 
Chalmers och Högskolan Väst. Per Nylén tycker att doktoranderna har kommit igång bra och att de 
publicerar och planerar att ta examen inom tid. 

När projekten/delområdena är igång söker dessa medel för egna projekt. Idéerna kommer ofta från 
behov från företag där forskningen kan ha en roll och där samarbetet Högskolan Väst och Chalmers 

                                                           
12 Produkt och Produktionsutveckling, Signaler och System, Material och Tillverkningsteknik och Miljökemi. 
13 I ett av områdena blev det en doktorand och en disputerad som blev ”paret”. Orsaken är att det är ett nytt 
område och de sökte EU-pengar tidigt. 
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passar. Samverkan med näringslivet sker inom respektive delprojekt var för sig men koordineras via 
styrgruppen. Möjliga medfinansiärer till projekt är bland annat Vinnova och strukturfonderna.  

Högskolan Väst har inte tidigare samarbetat med institutionen för Miljökemi. Samarbetet är enligt 
Per Nylén väldigt intressant för Högskolan Väst. Miljökemi jobbar mycket med energisektorn, som till 
exempel kraftvärmeverk, vilket är en bransch som Högskolan Väst inte har jobbat med tidigare. 
Miljökemi i sin tur letade efter en partner som hade genomfört en viss typ av uppdrag med företag 
som Högskolan Väst hade gjort. Området är nytt för Högskolan Väst men Per Nylén känner att de har 
möjligheter att växa.  

En fördel som Per Nylén lyfter med Prosam jämfört med ett ”vanligt” forskningsprojekt är att 
företagen inte behöver gå in som medfinansiärer. Detta ger en större frihet att formulera 
forskningsfrågor och att skapa en mer långsiktig strategisk forskningssamverkan mellan lärosätena. 
Per Nylén gör bedömningen att i framtiden kommer det bli än mer viktigt att koordinera sig ihop för 
att utveckla EU-finansiering.  Han menar att det finns en tendens till att EU-programmen blir större 
och därmed krävs att de blir ”större”. Detta kan då ske genom strategisk samverkan.  

Även inom forskarutbildningen finns ett behov att koordinera. Om Sverige ska ha en bra 
forskarutbildning inom produktionsteknik måste detta ske genom samverkan kring kurser. Inom 
ramen för ett Vinnova-finansierat program har ett arbete startat där bland annat Chalmers och 
Högskolan Väst ingår. Syftet är att ta fram ett nationellt forskarutbud. Chalmers och Högskolan Väst 
har tagit fram ett antal kurser på forskarutbildningsnivå som planeras att genomföras i internatform 
så att de ska kunna ges på nationell nivå.  

Om möjligheten till att samverka kring utbildningsfrågor utöver forskarutbildning, ser Per Nylén att 
finns ett behov på magister och masternivå. Trenden är att det blir fler internationella studenter och 
det är då värdefullt om detta görs i partnerskap. Inom ramen för Prosam har de börjat titta på 
lärosäten samt tecknat avtal med några få på mastersidan. Detta är något som kan vidareutvecklas 
under de kommande två åren. När det gäller grundutbildning gjordes ett stort arbete för ett antal år 
sedan. Högskolan Västs utbildning kvalitetsutvärderades och studenter kunde då gå de sista två åren 
på Chalmers och få en civilingenjörsutbildning. Per Nylén menar att ”där är delvis manegen krattad”. 
Per Nylén kan också tänka sig att på sikt få till stånd ett lärarutbyte men det har inte ingått i PROSAM 
och inte heller diskuterats där.  

Prosam har även lett till att vid respektive lärosäte har fått en större inblick i forskningsverksamheten 
vilket är positivt.  Per Nylén lyfter att när de startar samarbeten så har man ofta en doktorand och 
det tidsmässigt sker det ofta lite olika mm. Det är därför svårt att få till doktorand-par osv på grund 
av att man ligger lite olika till. ”Nu startade vi samtidigt och fick en plan”. En annan viktig del med 
Prosam är att prorektorerna är med vilket anges vara givande både för dem och för forskarna. 
 

Resultat 

När det gäller det långsiktiga målet kring strukturerad, fördjupad och långsiktig samverkan mellan 
lärosätena inom produktionsteknisk forskning anser Per Nylén att det finns goda förutsättningar att 
detta uppnås.  

I beslutet anges sju indikatorer för Prosam. Indikatorerna är satta på fyra år, vilket innebär att 
projektet idag har kommit halvvägs. De indikatorer som har tagits upp är:  

• Fyra nya FoU-nätverk  

• 20 vetenskapliga publikationer med delat författarskap  

• Tre nya gemensamma projektansökningar (nationellt)  

• Tre nya projektansökningar (internationellt)  
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• Åtta företag som deltar i aktiviteter för produkt- och processutveckling  

• 14 examina  

• 30 vetenskapliga publikationer  

Per Nylén lyfter att de uppsatta målen för perioden bedöms kunna uppfyllas. Projektet ”löper med 
jämn och hög takt och publicerar även resultat i hög takt, examina (fem licentiatavhandlingar är 
planerade för 2016) och flertalet ansökningar om nya gemensamma forskningsprojekt har skrivits”. 
De har även gjort fler publikationer än planerat samt lika många sampublikationer som de hade som 
mål. Per Nylén menar att det inte är så vanligt att göra sampublikationer mellan lärosäten, det görs 
oftare med företag. Inom ramen för projekten har det även skissats på både patent och nya 
företagsidéer.  

De har erhållit medel14 för ett projekt riktat mot flygindustrin och simulering. Prosam har även sökt 
ett större projekt från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) som handlar om att utveckla 3D-
printing i metall. Den ansökan ligger i andra skedet och besked vid årsskiftet. Samverkan har även lett 
till resultat som inte fanns med i ansökan och beslut. Bland annat har projektet skickat in två 
ansökningar15 varav ett är uppstartat (Maplab16) och det andra (3DPrint17) avvaktar beslut.  Det första 
kommer att bidra till att vidareutveckla det internationella nätverket inom Prosam då fyra 
internationella professorer bland annat är under rekrytering. Det andra spinoff-projektet innebär att 
samarbetet utvecklas inom ett nytt område; additiv tillverkning i metall som även planeras ge ett 
nationellt akademiskt och industriellt nätverk.   

Som ett resultat av Prosam har även företagsmålgruppen breddats. Ett exempel som Per Nylén lyfter 
är företag inom energisektorn som t.ex. EON, Vattenfall m.fl. Det är en helt ny målgrupp för 
Högskolan Väst men inte för Chalmers. Likaså gäller fordonsindustrin där Chalmers är starka. 
Högskolan Väst har däremot kunnat bidra med kontakter inom flygindustrin. Per Nylén menar att de 
har definitivt utvecklat nätverket med hjälp av varandra. Det har inte heller varit svårt att få med 
företagen i spinn-off projekten. 
 

Lärande i en digitaliserad region 
Projektet erhöll erhöll 8 917 676 kr för perioden 2014-07-01—2016-06-30.  Ansvarig gentemot Västra 
Götalandsregionen är Högskolan Väst. Projektet har kommit in med en lägesrapport18. Till 
lägesrapporterna har även rekvisitioner inkommit. Sammantaget är 3 221 459 kr utbetalt från Västra 
Götalandsregionen, dvs ca 36 procent utbetalt.   

Uppstart 

Utgångspunkten är att förstärka och utveckla forskningssamarbetet inom området lärande i det 

digitala arbetslivet. Utmaningar och möjligheter som lyfts i ansökan är att ”ny teknologi förändrar 
ständigt villkoren för ett arbetsintegrerat lärande, och skapar behov av kompetensutveckling inom 
alla professioner, samtidigt som det också skapar förutsättningar för nya verksamheter genom 
digitala innovationer”.  

                                                           
14 GEOVAR 
15 Regionutvecklingsnämnden deltar i båda dessa satsningar.  
16 Hållbar produktion genom laboratorier för material- och egenskapsprovning vid forsknings- och 
innovationsmiljön Produktionstekniskt Centrum – MapLab, dnr 612-0254-15. VGRs finansiering uppgår till 
7 934 168 kr för perioden 2015-07-01—2018-04-30.  
17 Additiv Tillverkning i metall (3DPrint). Medfinansieringsintyg till Europeiska regionala utvecklingsfonden på 
sammanlagt 6 376 870 kr.  
18 141001--150330 
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Starten försenades något för att projektledningen skulle ha möjlighet att identifiera nyckelpersoner 
initialt. När dessa var identifierade bildades två studios. Det som skapades ”skulle vara drivet av ett 
sammanhållet kunskapsintresse”.  

Inom området för projektet har Högskolan Väst och GU sedan tidigare haft ett fungerande 
forskningssamarbete med basen i det gemensamma intresset för lärande och arbetslivets 
digitalisering. Redan i slutet av 90-talet initierades till exempel samverkan kring forskning om 
arbetslivets digitalisering. Detta samarbete har enligt ansökan resulterat i till exempel cirka 50 
samförfattade vetenskapliga publikationer, 30 bokkapitel och 80 artiklar på relevanta internationella 
konferenser.  
 
Syfte, mål och målgrupp 
Syftet är att bygga upp en långsiktigt bärkraftig och internationellt ledande forskningsmiljö med 
fokus på lärande i det digitaliserade arbetslivet.  

Inom fem år är målet att etablera ett lärosätesgemensamt excellence center med stabil långsiktig 
finansiering.  

Projektets mål är att:  

• Utveckla gemensam kompetensförsörjning för utbildning på avancerad nivå och 
forskarutbildning 

• Bygga upp långsiktig kompetensförsörjning och finansiering för forskningsmiljön 
• Utveckla och utvärdera fungerande modeller för samverkan inom akademin och för 

samproduktion med regionala aktörer 
• Utveckla och beforska nya former för arbetsintegrerat lärande inom högre utbildning som 

möter morgondagens studentgrupper 

• Upprätta långsiktiga relationer med relevanta, internationellt ledande forskningsmiljöer 

Primär målgrupp, enligt ansökan, är det privata näringslivet och offentliga verksamheter i regionen. 
Även studenter på avancerad nivå med anknytning till de båda miljöerna är viktiga deltagare och 
mottagare av projektresultaten.  

 

Organisation 

De miljöer som deltar är Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA) vid Högskolan Väst och Lärande, 

kommunikation och IT (LKIT) vid GU. En operativ ledningsgrupp finns som består av två studioledare, 
projektledaren Lars Svensson, verksamhetsledare av LINA vid Högskolan Väst, och biträdande 
projektledaren Johan Lundin, Institutionen för tillämpad IT vid GU.  

En större projektledningsgrupp finns också där ledningen för båda studiorna19 ingår. I den större 
gruppen tas ärenden upp kring bästa sättet att arbeta vidare, organisering av studios samt resurser. 
Genom att vara en lite större grupp som utgör center känns det enligt Lars Svensson stabilt.  

Satsningen har även en extern styrgrupp som har sitt första möte i höst. Där ingår bland annat två 
politiker20 samt tjänstemän från Swerea IVF, Kunskapsförbundet Väst och Innovatum.  Syftet är att få 
sådana som kan vara ambassadörer utåt samt speaking-partners på satsningens strategiska tankar.  

Som stöd för arbetet finns det även en referensgrupp med fokus på att hitta lösningar på 
interorganisatoriska utmaningar. Det är en projektcontrolller från Högskolan Väst och en från 
personal samt motsvarande från GU. Än så länge har det inte varit något direkt uppdrag för dessa, 

                                                           
19 Respektive studio drivs av en ansvarig och två biträdande.  
20 Camilla Waltersson Grönvall (m) och Gert-Inge Andersson (s) 
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men de känner till varandra. Även andra institutioner vid Högskolan Väst och GU berörs av 
verksamheten, till exempel institutionerna för ekonomi och IT samt individ och samhälle vid 
Högskolan Väst samt institutionen för tillämpad IT och institutionen för lärande och kommunikation 
vid GU.  
 

Genomförande 

Studiorna som startade upp fokuserar på olika teman. Den ena kallas KOD (Kompetens, organisering 
och digitalisering) och den andra kallas VIND (Välfärd, interaktion och digitalisering). Vid varje studio 
fanns tre personer inledningsvis, en ansvarig och två biträdande. Därefter har de fått organisera sig 
på det sätt som har varit mest optimalt. De doktorander som anställs har handledare både från GU 
och Högskolan Väst.  

Lars Svensson lyfter att det har tagit tid att bygga och skapa ett innehåll. Ledningen för projektet har 
anordnat interna konferenser som har haft olika syften. Det har bland annat handlat om att få 
forskarna att lära känna varandra till att skapa konstellationer inom och mellan studios. De interna 
konferenserna bedöms ha varit motorn i uppstarten. Sedan har det varit viktigt att synliggöra det 
som görs i vardagen. De har till exempel en FB-grupp och en intern Google-hemsida. Där återfinns 
tidiga projektskisser, kalenderfunktion osv. Lars Svensson bedömer att arbetsformerna har börjat 
sätta sig och de växer i antal personer då projektet utgår från att ”är man villig att bidra så är man 
välkommen”. Det har också varit lätt att komma igång och att få folk att bli engagerade. 

Huvudaktiviteterna är att jobba inom pilotprojekt. Studiorna har ett eget budgetutrymme för att 
formulera dessa. Projekten kan vara av olika karaktär men syftet är att det ska leda till större 
ansökningar till våren (2016). För WIND kommer medel framförallt att sökas från Vetenskapsrådet 
och Forte medan för KOD söks medlen i första hand från KK-stiftelsen, Vinnova och Vetenskapsrådet. 
I höst bjöd man in till ett möte med fokus på IT i vården21. Inom detta område planeras en större 
projektansökan med flera olika case.  

Utöver pilotprojekten och kommande ansökningar har deltagarna arbetat med att skriva fram 
vetenskapliga artiklar.  

Från Högskolan Västs sida ser man inte den strategiska samverkan som ett projekt utan som en 
verksamhet som ska etableras över tid. Det finns ett behov av att få kunskapsackumulering vid både 
KOD och WIND. Vanligtvis när de arbetar i projekt finns start och slut och därefter skapar de nya 
projekt alternativt att de samverkar ihop genom tidsbegränsade gästtjänster. Satsningen har 
möjliggjort att fånga upp kunskapen på tvärs över projektet. Det är dock svårt enligt Lars Svensson då 
det till exempel har funnits en tendens att uppdelningen mellan ämnesinriktningar vid KOD och 
WIND. På KOD återfinns framförallt informatiker och på WIND pedagoger. Det var inte tanken men 
Lars Svensson tror att detta kan organiseras bort.  

I november 2015 planeras en större omvärldsträff. Det är den första för projektet och tanken är att 
där bjuda in utanför akademin. För det externa arbetet har man även gett två doktorander i uppgift 
att skapa en web-sida för externt bruk.  

Ett arbete som pågår är att ta fram en metodkurs. Kursansvariga på magisternivå ska börja samköra 
metodkursen och eventuellt utveckla en valfri valbar kurs på magisternivå. Det är inte klart ännu hur 
man kommer att organisera det. Det finns flera möjliga sätt, till exempel ta kursplanerna på både 
lärosätena och sedan samordna genomförandet alternativt så tar man kursen på det ena lärosätet. 
Inom projektet pratar de om att för denna typ av nära samarbete finns hinder rent 
förvaltningsmässigt. Lars Svensson säger att de letar nya modeller och har vissa förslag på 

                                                           
21 T.ex smartphones, läsplattor, datorer och att öka möjligheten för vården att samla information. 
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pragmatiska lösningar. Om en samverkan ska rulla på under lång tid så är detta är vår ”akilleshäl”, 
menar Lars Svensson.  

När det gäller kopplingen till utbildningar fanns redan i uppstarten en samverkan inom utbildningar. 
GU bedrivs till exempel magisterprogrammet Lärande, kommunikation och IT. I programmet, som går 
på distans, undervisar och handleder lärare med sin huvudanställning vid båda lärosätena. På 
Högskolan Väst finns motsvarande utbildning på avancerad nivå genom en magister i informatik med 
inriktning på arbetsintegrerat lärande. Även andra exempel på masterutbildningar och forskarskola 
lyfts redan i ansökan. Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst, lyfter kopplat till utbildningsfrågan 
att det inte lätt att samordna kring grundutbildning då kursplaner ser olika ut m.m. Däremot 
lärarutbyte kan fungera om man har ett organiserat samarbete och det går i sin tur att koppla till 
grundutbildning.  

Verksamheten som sker inom projekten görs i nära samverkan med omvärlden. I de 
forskningsprojekt där båda miljöerna tidigare har samverkat lyfts ett flertal partners/medfinansiärer 
fram såväl från näringslivet som offentlig sektor.  

Under året har projektet också sett ett behov av att starta upp mer rigorösa samarbeten med andra 
forskningsmiljöer. De har kopplat ihop sig med Cradle-gruppen i Helsingfors universitet och med 
Mobile-IT gruppen vid London School of Economics, men det finns fler miljöer som de skulle vilja ha 
avtal med. Detta gäller både europeiska som amerikanska forskningsmiljöer.  Detta är ett område 
som de kommer att arbeta med strategiskt framöver. Inom pågående projekt slår Högskolan Väst och 
GU samman sina befintliga kontaktnätverk inom området professionella gruppers utmaning 
kopplade till digitalisering.  
 

Resultat 

Ambitionen är fortfarande ett excellence center. Under 2015 har projektet medfinansierat 
studioledningarna, projektledningen och några ytterligare nyckelpersoner. Nästa år kommer medlen 
att fokuseras på doktorandtjänster, fortsatt utveckling av samverkansmodellen samt internationellt 
nätverkande. En del redan befintliga externfinansierade projekt har kunnat docka till projektet, vilket 
gjort att pengarna har räckt till.  

I beslutet anges sju indikatorer för en Lärande i en digitaliserad region:  

• Tio privata och/eller offentliga organisationer som samverkar  

• 6 Mnkr i FoU-resurser (upparbetade, varav sökta 20 mnkr) 

• Tio forskare som deltar i (längre substansiella) utbyte  

• Fyra organisationer som deltar i internationella FoU-program  

• Fyra företag som utvecklar produkter  

• Åtta samförfattade vetenskapliga artiklar  

• Fyra doktorander, varav två samfinansierade 

• Åtta Mnkr i tillförda resurser i form av extern- (och intern-) finansierade forskningsprojekt, 

varav två Mnkr sökta gemensamt  

• Tio manmånader forskar- och lärarutbyte mellan lärosätena och med internationella partners  

• Två gemensamma utbildningar på avancerad nivå och forskarutbildning  

• Fyra projekt i samverkan med regionens aktörer  

• Två gemensamma projekt med internationellt ledande forskningsmiljöer  

Lars Svensson bedömer att de kommer att nå uppsatta resultat (indikatorer) och att de snarare var 
för försiktig när man satte ner förväntningarna.  
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I inkomna lägesrapporter lyfts bland annat resultat som en doktorand inom informatik med inriktning 
AIL har anställts vid Högskolan Väst, en anställd vid Högskolan Väst har disputerat vid Institutionen 
för tillämpad IT (GU), en doktorandkurs med lärare från båda lärosätena har startats, tre doktorander 
vid avdelning för lärande, kommunikation och IT (GU) har nu minst en handledare eller examinator 
från Högskolan Väst. Därutöver har ett antal gemensamma publikationsprojekt initierats, flera 
gemensamma ansökningar med deltagare från Högskolan Väst och GU har skickats till VR, Vinnova, 
Forte och Wallenberg, flera lärare från Högskolan Väst har deltagit i undervisningen vid GU på 
avancerad nivå under våren samt deltagit i planeringen av deltagande i utbildning under hösten. 

Deltagarna i projektet har även besökt respektive miljöer, blivit introducerade till infrastruktur och 
labmiljö vid respektive lärosäte.  
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Sammanfattande kommentarer av enheten för samhällsanalys 
När det generella beslutet om strategisk samverkan mellan lärosäten fattades 2012 fanns behov av 
att finna lösningar på de utmaningar som fanns kring till exempel ökade kvalitetskrav och 
konkurrenstryck. Läget är idag något annorlunda men de intervjuade lyfter ändå fram ett behov av 
att samverka och ser inte satsningarna som projekt med start och slut utan som en långsiktig 
satsning.   

Det är även viktigt att komma ihåg är att Västra Götalandsregionen inte ska ta rollen som en finansiär 
av forskning utan fokusera på insatser på att stärka samverkan mellan näringslivet och omgivande 
samhälle samt att stödja strukturella förändringar i högskolelandskapet där lärosätena själva är 
drivande.  

Fokus för uppföljningen har varit den samverkan som utvecklats mellan lärosätena. Vid 
genomgången av de fyra satsningarna lyfter alla att det tog längre tid i uppstarten än planerat. Det 
handlar bland annat om att tid som behövdes för att skapa kontakter mellan lärosätena samt tid för 
att anställa.  

Satsningarna 
När det gäller satsningarna mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås angavs målet för 
perioden 2013-2015 att etablera samarbete inom fyra temaområden med målsättningen ”att 
samarbetet ska leda till utvecklingen av gemensamma forskningsmiljöer vilka, inom väl avgränsade 
och för det omgivande samhället relevanta delområden, är nationellt ledande och internationellt 
konkurrenskraftiga.” Av de fyra områden är det två områden; Design, textil och hållbar utveckling 
samt Informations- och Kommunikationsteknik (TIKT), som medfinansieras av 
regionutvecklingsnämnden. Intervjuerna visar på att man har skapat ett samarbete. Det finns 
forskargrupper som arbetar ihop. De har även fullföljt med samverkan i de två temaområdena som 
inte medfinansieras av regionutvecklingsnämnden.  

Det långsiktiga målet för Prosam, som är en samverkan mellan Högskolan i Väst och Chalmers 
Tekniska Högskola, är en strukturerad, fördjupad och långsiktig samverkan mellan lärosätena inom 
produktionsteknisk forskning. I intervjun lyfts också att man fått en utökad samverkan med bland 
annat en institution vid Chalmers som Högskolan i Väst tidigare inte har samverkat med vilket skapat 
nya kontakter. Chalmers tekniska högskola lyfts som en viktig partner för Högskolan Väst och de har 
även tidigare haft en hel del samarbeten som lyfts att i huvudsak ha byggt på kontakter mellan 
forskare. Det fanns även tidigare ett avtal med Chalmers om utbildningssamverkan, exempelvis 
angående validering för utbildning på avancerad nivå samt inom det vidare samarbetet i nätverket 
Produktion i Väst. 

För Lärande inom en digitaliserad region med Högskolan i Väst och Göteborgs Universitet (GU) är 
målet att inom fem år att etablera ett lärosätesgemensamt excellence center med stabil långsiktig 
finansiering. Uppföljningen har inte bedömt huruvida man är på väg dit men det är fortfarande ett 
mål som den ansvariga från Högskolan i Väst lyfter fram. Vad gäller samarbetet mellan Högskolan 
Väst och GU har det även där funnits ett generellt avtal från 2008 om samarbete kring utbildning, 
forskning och utveckling. Det framgår inte av uppföljning om den nu aktuella samverkan är djupare 
än tidigare.  

Kriterier för beslut 
För de fyra satsningarna motiveras stödet utifrån de sex kriterierna som togs fram i samband med 
det generella beslutet om stöd i december 2012. Nedan kommer en genomgång utifrån dessa 
kriterier och resultat från uppföljningen.  
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Nationell och internationell potential och konkurrenskraft inom de valda gemensamma 

forskningsområdena 

I motiveringen till stöd i besluten framgår att det finns en potential och konkurrenskraft inom 
forskningsområdena. Lärosätena har också examinationsrätt inom områden som berör satsningarna 
vilket stödjer deras roll. I intervjuer med representanter från Högskolan i Borås lyfts även fram 
styrkan i att samarbeta på forskarnivå. Det lyfts som nytt och i och med att de inte kände varandra 
skapat en större kreativitet vad gäller såväl idéer som resultat.  

Uppföljningen visar på att lärosätena har arbetat ihop. De har valt olika lösningar och det kan vara 
intressant framöver att de olika satsningarna har ett utbyte med varandra hur man rent 
organisatoriskt går till väga för att på det sättet kunna utveckla samverkan inom andra områden och 
mellan andra lärosäten. Det har lyfts att det finns vissa formella svårigheter i att samverka vad gäller 
till exempel utbildningsfrågor och hur olika forskargrupper löser detta torde också vara intressant för 
berörda lärosäten.  

Det har i vissa av projekten inneburit ett samarbete med institutioner som man inte tidigare har 
samarbetat med, t.ex. inom Prosam skapades kontakter mellan en för Högskolan Väst ny institution 
på Chalmers Tekniska högskola. Detta torde bredda kontakterna även med näringslivet inom berört 
område för Högskolan Väst och detta breddar på sikt forskningsområdet.  

I slutet av en eventuellt fortsatt medfinansiering av regionutvecklingsnämnden bör en utvärdering 
genomföras för att se om och i så fall hur breddningen och samverkan har skapat en ökad potential 
och konkurrenskraft. Berörda i projekten lyfter att det har tagit tid att sätta samman forskargrupper 
vilket innebär att det till exempel finns flera ansökningar för nationell och internationell finansiering 
inne för bedömning hos externa finansiärer. Det eventuella utfallet av medel något som bör kunna 
visas på i en framtida utvärdering.  

Forskningssamarbetet stödjer utvecklingen av prioriterade kluster i Västra Götaland och har hög 

relevans för näringsliv och övrigt omgivande samhälle. 
Hur involverat näringslivet har varit under de aktuella åren ser, utifrån intervjuerna, olika ut. Det lyfts 
till exempel i Design, textil och hållbar utveckling mellan Högskolan Borås och Högskolan i Skövde att 
det på sikt kan bli en unik plattform/center med relevans för bland annat samhälle och näringsliv. 
Inom TIKT, också mellan Högskolan Borås och Högskolan i Skövde, valde man att göra utlysningar av 
medel vid de två lärosätena och de sju s.k. styrkeområden som man gick vidare med hade externa 
partners och de har, med något undantag, genomförts som tillämpad forskning.  

Sammantaget kan sägas att i de ansökningar som de olika lärosätena har tagit fram inom ramen för 
projekten så finns externa partners med. Då Västra Götalandsregionen, som tidigare angetts, inte ska 
ta rollen som en finansiär av forskning utan fokusera på insatser på att stärka samverkan mellan 
näringslivet så är det viktigt att detta blir tydligt i en kommande period på vilket sätt näringslivet är 
med samt den konkreta nytta näringslivet har av samverkan i form av till exempel deltagande i 
projekt.  

Stöd och engagemang från högsta ledningen vid respektive lärosäte att utveckla gemensamma 

forskningsområden 

Inom respektive satsning har det funnits ett deltagande av ledningen vid respektive lärosäte. Vad 
gäller Högskolan Borås och Högskolan i Skövde finns en styrgrupp som har fattat de övergripande 
besluten. Där ingår rektor, prorektor och högskoledirektör för respektive lärosäte. Information har 
även lyfts till berörda styrelser. I uppföljningen lyfts att berörda anser att samarbetet har fungerat väl 
och att det finns ett starkt stöd och engagemang från lärosätenas högsta ledningar. Vidare lyfts även 
fram att det har skapats ett nytt sätt att arbeta som ses som en fördel. Man lyfter att samverkan har 
gjort att de vågar satsa lite mer och ge saker lite längre tid. En framgångsfaktor är, enligt Högskolan i 
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Skövde, att det skapades möjligheter att samverka på ledningsnivå. Det var dock även varit 
avgörande att forskargrupperna fann varandra då det inte hade gått utan drivkraften hos forskarna. 

För Prosam finns en styrgrupp bestående av prorektorer och operativt ansvariga för forskningen 
inom berörda institutioner. I styrgruppen ingår även vice prefekten från Ingenjörsvetenskap vid 
Högskolan Väst som administrativt ansvarig.  

För Lärande i en digitaliserad region finns en styrgrupp där prorektorerna ingår som rapporterar 
halvårsvis till lärosätenas rektorer. I intervjuer med representanter för Högskolan Väst lyfts att det 
har varit viktigt för samverkan att såväl prorektorer på Chalmers som på GU har engagerat sig ihop 
med motsvarigheten vid Högskolan Väst.  

Uppföljningen visar att ledningen vid de berörda lärosätena är involverade som styrgrupp för de 
aktuella forskningsområdena. Huruvida detta leder till samverkan inom andra områden mellan 
lärosätena kan inte uppföljningen visa på även om det lyfts att det till exempel pågår en diskussion 
om samverkan mellan Högskolan Borås och Högskolan i Skövde inom andra områden. En aspekt som 
lyfts i intervjuerna att det är en fördel om lärosätena är jämbördiga och lever med samma problem 
och villkor när det ska ske en samverkan.  

Ambition att på sikt utveckla samverkan på utbildningsområdet 

Vad gäller samverkan på utbildningsområden har de kommit lite olika långt. Inom Design, textil och 

hållbar utveckling lyfts att det kan komma leda till spin-offer inom utbildningsområdet (bachelor- och 
masterutbildning) i framtiden. Prorektor för Högskolan Borås lyfter att det är ett naturligt steg att 
diskutera utbildningsverksamheten i än högre grad men att det här är viktigt att inte gå för snabbt 
fram. Inom ramen för TIKT har de tagit fram tre gemensamma forskarkurser, med gemensam 
marknadsföring. Kurserna har även erbjudits i en förenklad variant på både magister- och 
masternivå. På frågan om grundutbildning lyfts att det inte är diskuterat men att det inte är omöjligt 
att det kan utvecklas. Det lyfts vara lättare att tänka på avancerad nivå. Även lärarutbyte lyfts att det 
kan vara något på längre sikt.  

Det pågår ett Vinnova-finansierat program med syfte att ta fram ett nationellt forskarutbud där såväl 
Chalmers och Högskolan Väst ingår. Inom Prosam har det därför utvecklats forskarkurser. 
Forskaransvarig lyfter att det finns ett behov av samverkan inom produktionsteknik på magister och 
masternivå. När det gäller grundutbildning gjordes ett arbete för ett antal år sedan där Högskolan 
Västs utbildning kvalitetsutvärderades och studenter kunde då gå de sista två åren på Chalmers och 
få en civilingenjörsutbildning. Det innebär att det går att utveckla även detta vidare. På sikt lyfts att 
det skulle kunna vara intressant att få till stånd ett lärarutbyte men forskaransvarig lyfter att det inte 
har ingått i Prosam och därför inte diskuterats.  

I Lärande i en digitaliserad region pågår ett arbete med att ta fram en metodkurs. Kursansvariga på 
magisternivå ska börja samköra metodkursen och eventuellt utveckla en valfri valbar kurs på 
magisternivå. De har även börjat fundera på lärarutbyte. Det fanns redan tidigare ett samarbete 
inom utbildningar där det till exempel finns magisterprogram där lärare ingår som har sin 
huvudanställning vid båda lärosätena. Det innebär att det redan i ansökan lyftes samarbeten inom 
utbildningsområdet. I ansökan lyfts även de svårigheter som finns att till exempel samordna 
grundutbildning då kursplaner varierar.  

Långsiktigt engagemang från lärosätena 

Samverkan mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde var enligt intervjuerna ett top-down 
initiativ där ramarna sattes på ledningsnivå. Det lyfts sedan som viktigt att ge forskargrupperna stort 
utrymme att utveckla verksamheten inom respektive tema vilket har resulterat i olika upplägg. Som 
tidigare angavs anges att satsningarna inte är några projekt med start och slut utan långsiktiga 
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satsningar. När det gäller Högskolan i Väst och Chalmers respektive GU, fanns ett tidigare avtal vilket 
tyder på ett generellt långsiktigt engagemang.  

Ömsesidighet lyfts fram som en förutsättning för ett bra samarbete. Arbetet sker inom områden där 
lärosätena har en viss höjd och det är viktigt för att kunna mötas på samma nivå. 

Medfinansiering  

Alla fyra satsningar har haft medfinansiering från respektive deltagande lärosäte som uppgick till 35 
procent i form av direktfinansiering. Det har angetts att vissa projekt inom ramen för de olika 
satsningarna har gett extern finansiering. Det är dock i mångt och mycket ansökningar som har 
skickats in och utfallet är där inte färdigt ännu. Det är viktigt att i en eventuell fortsättning att det 
framgår hur stor del externa medel som förväntas till forskningsområdet. 

Det har i början av 2016 kommit in ansökningar med avseende på fortsatt medfinansiering från 
regionutvecklingsnämnden för perioden 2016-2018 av Informations- och kommunikationsteknik 
(TIKT) och Design, textil och hållbar utveckling. Även Högskolan i Väst kommer enligt intervjuerna att 
ansöka för fortsatt medfinansiering för sina två projekt.  

Resultat 

De förväntade resultaten för Prosam är på fyra år samt Lärande i en digitaliserad värld pågår enligt 
beslut till halvårsskiftet 2016. Det går alltså inte fullt ut att säga om satsningarna kommer att nå 
uppsatta mål och resultat. De intervjuade bedömer dock att det kommer att göras. Redovisade 
resultat i samband med uppföljningen visar också på detta. Tiden som uppföljningen avser är en 
begränsad tid vilket även innebär till exempel att i vissa fall har ansökningar lämnats in för extern 
finansiering men beslut är inte ännu fattat. 
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