Samverka. Meriterna, medlen och målen
Konferensprogram tisdag 17 maj
Rotundan i Universum

8.30 Kaffe och smörgås

9.00 INLEDNING
Kunskapsutveckling i samspel
Rektor Hans Adolfsson inleder konferensen.
Stöd till samverkan
Hans-Olov Byquist, chef för Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS), ger en
introduktion till det centrala stöd universitetet erbjuder angående samverkan i forskning och
utbildning.
Kunskap och bildning som nycklar till utveckling i norr
Dieter Müller, vicerektor, talar om innebörden av ömsesidigt utbyte med det omgivande
samhället.

9.45 VAD SÄGER FORSKNINGEN OM SAMVERKAN?
Motsättning och självklarhet
Vetenskapens relation till omvärlden i historiskt perspektiv
Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH och verksam som
rådgivare åt olika regeringar angående forskning, innovation och högre
utbildning. Han har fått Augustpriset och skrivit ”Till bildningens försvar. Den
svåra konsten att veta tillsammans”. En fråga i fokus är: Har samverkan gett
större samhällsnytta och vad har hänt med forskarens frihet i ett historiskt
perspektiv?
Medverkar via länk.

Mellan elfenbenstorn och marknadstorg
Att både samverka och värna akademins gränser
Anna Jonsson är docent och lektor i företagsekonomi vid Lunds universitet,
samt knuten till Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig
sektor. Hon har fått Kurslitteraturpriset, varit redaktör för ”Kampen om
kunskap. Akademi och praktik” och forskat om hur krav på samverkan och
mätbara resultat förhåller sig till den enskilda forskarens möjligheter att
upprätthålla ett vetenskapligt hantverk. En huvudfråga i hennes pass är:
Hur kan forskare lyckas med samverkan och skapa förståelse för vad
vetenskaplig kunskapsproduktion tillför?
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10.35 VALBARA PASS
A. Forskning och erfarenheter av samverkan: Teatime 4 Science. Lokal NAT.D.340
Judith Sarneel är forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Med finansiering
från Vetenskapsrådet och Formas studerar hon hur den globala uppvärmningen påverkar
nedbrytning av organiskt material i jord – med hjälp av tepåsar. Via sociala medier bjuder hon in
skolor och allmänhet att bidra till datainsamlingen och forskare att dra nytta av den globala
databasen. Hör henne presentera sin forskning och reflektera över lärdomar från sin metod för
öppen samverkan över hela världen.
B. Community meetings: Collaboration arena (in English). Lokal NAT.D.350
Tatyana Sarayeva, coordinator at The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software
Program – Humanities and Society (WASP-HS). WASP-HS has initiated a series of community
reference meetings, CRMs. The CRMs work as a format for recurrent collaboration, where academia
share recent research while public and private sector share challenges, to lay a foundation together
for discussion, networking and output. Topics have included, for example, health care and fintech,
however the format is generic and to be discussed with participants at the conference.
C. Finansiären, forskaren, samverkansparten. Lokal NAT.A2.326
Både forskningsfinansiärer och externa parter har krav och förväntningar på samarbeten. Som
forskare har du samtidigt vetenskapens krav och dina egna mål att sträva mot. Erika Sörensson,
samordnare vid Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS), som arbetar med att stötta
forskare i ansökningsprocesser, åskådliggör hur du kan ta dig an forskningsfinansiärers efterfrågan
på samverkan.

11.25 STÖD FÖR FORSKNINGSFINANSIERING
Agneta Hånell Plamboeck, verksamhetsledare för forskningsstöd på FOS, beskriver det stöd som
universitetet kan erbjuda dig som forskare och ger en överblick av olika finansiärer,
samverkanskrav och årshjul för utlysningar.

12.00 Lunch serveras i restaurang Hjortron
Passa även på att samtala med Enheten för forskningsstöd och samverkan i Rotundan.

13.00 VALBARA PASS
D. Forskning och erfarenheter av samverkan: Människohandel. Lokal NAT.D.340
Andreas Henriksson är doktorand i statsvetenskap, knuten till Företagsforskarskolan. Hans
doktorandprojekt rör trosbaserade organisationers arbete mot människohandel. Genom fältstudier i
Asien undersöker han bland annat olika maktperspektiv, vad som påverkar de religiösa aktörernas
arbete och hur arbetet tas emot och förstås av befolkningen. Hör honom presentera sin forskning
och reflektera över lärdomar av samverkan ihop med Marianne Stattin Lundin,
programkoordinator på Erikshjälpen, en av projektets samarbetsparter och delfinansiärer.
E. Community meetings: Collaboration arena. Lokal NAT.D.350
Tatyana Sarayeva (description above, B)
F. Samverkan – från strategi till praktik och kommunikation. Lokal NAT.A2.326
Det är upp till dig som forskare att avgöra hur, när och på vilket sätt samverkan ska ske för att på
bästa sätt vara till nytta för samhället. Under det här passet får du hjälp av Victoria Sörensson
och Johanna Gardeström, FOS, att identifiera effektiva samverkansstrategier som ligger i linje
med dina drivkrafter och ditt forskningsprojekts mål. Kunskap du kan ha nytta av när du söker
forskningsmedel från finansiärer som ställer krav på beskrivningar av samhällsnytta och
kommunikation med användare.
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13.40 FORSKNINGSKVALITET OCH SAMHÄLLSRELEVANS
– OLIKA ROLLER I SAMVERKAN
En timme i två delar. Ta del av två Umeåprofessorers forskning och externa samarbeten, följt av
samtal mellan dekaner om villkor och mål för samverkan. Hur gör forskare för att navigera mellan
forskningskvalitet och samhällsrelevans? Vem äger och tar ansvar för ett gemensamt arbete?
Annakarin Nyberg, lektor vid Institutionen för informatik och verksam vid eXpression,
introducerar och modererar.
Malin Eriksson, professor vid Institutionen för socialt arbete, bedriver forskning om sociala
nätverk, tillit och förtroende mellan människor i olika bostadsområden. Resultaten ska utgöra en
grund för politiska beslut om stadsplanering. Hon berättar via länk om forskning i samverkan
tillsammans med Linda Gustafsson, strateg vid Umeå kommun och samarbetspart.
Thomas Wågberg, professor och prefekt vid Institutionen för fysik, leder en forskargrupp med
siktet inställt på förnybar energi. Tillsammans med Absolicon Solar Collector arbetar de för att
utveckla effektivare solenergilösningar för en global marknad. Via Företagsforskarskolan har
parterna också knutit till sig en industridoktorand. Jonatan Mossegård, senior ingenjör på
Absolicon, medverkar via länk.
Mikael Elofsson, dekan på Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, professor i kemi.
Ruth Mannelqvist, dekan på Samhällsvetenskapliga fakulteten, professor i rättsvetenskap.
Christer Nordlund, dekan på Humanistiska fakulteten, professor i idéhistoria.

14.45 Kaffe och frukt
Passa även på att samtala med Enheten för forskningsstöd och samverkan i Rotundan.

15.15 FORSKNINGSFINANSIÄRERS KRAV OCH FÖRHOPPNINGAR
Sammanlagt finansierar Familjen Kamprads stiftelse, Formas och Forte forskning för tre miljarder
kronor per år. Och alla dessa forskningsfinansiärer betonar eller kräver samverkan i sina utlysningar.
Under det här passet förklarar de vilka kopplingar de ser mellan forskning och samhällsutveckling.
Varför tycker de att det är viktigt att forskare väver in samverkan i sin forskning? Och vilka är deras
bästa tips till dig som forskare?
Bodil Formark, forskningssamordnare vid FOS och programkoordinator inom WASP-HS, introducerar
och modererar samtalet.
MEDVERKANDE:
Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse (medverkar via länk).
Lissa Nordin, analytiker på Formas.
Stella Jacobson, enhetschef på Forte.
15.50 KUNSKAP I SAMARBETE
Anna Mannelquist, verksamhetsledare för samverkan på FOS, talar om samverkanslandskapet
framöver och metoder för att ge dig som forskare, doktorand och lärare det stöd som du behöver.
16.00 Konferensen avslutas
Arrangörer: Enheten för forskningsstöd och samverkan
Vid frågor om konferensen, vänd dig till martin.englund@umu.se eller lena.lundstrom@umu.se
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