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Temadiskussion: Hur professionalisera rollen som samverkanskoordinator?
Samtalsledare: Ulrika Drougge, SU

Spelar det någon roll vad rollen kallas? Ett axplock av titlar:
Planeringschef

Uppdragsutbildningskoordinator

Samverkanskoordinator

Samverkansspecialist

Samverkansspecialist

Rådgivare

Forskningssamordnare

Partnerledare

Samordnare

Innovationsrådgivare

Projektledare

Verksamhetsledare

Lokal samverkanskoordinator

Samverkansmedarbetare

Samverkansansvarig

Verksamhetsutvecklare

Handläggare

Samverkansstrateg

Handläggare samverkan

Projektledare externa relationer

Samordnare Arbetslivssamverkan

Collaboration manager

Uppdragssamordnare

External relations

Project Manager

Team Leader

Titeln är viktig men rollen är desto viktigare. Inom den egna organisationen är det viktigt att rollen
tydliggörs oavsett titel. Arbetet innebär att samverka, samordna, utveckla och leda.
Högskolor och universitet har ett gemensamt uppdrag att undervisa och forska, att samverka med
och förmedla kunskap till det omgivande samhället. Det skiljer sig mycket mellan de olika högskolor
och universitet hur man är organiserad och hur man prioriterar olika uppgifter inom samverkan.
Samverkan – för vem? – för vad? – varför? – vad är det?
Att leda utan att vara chef eller ha mandat? Rollen innebär ett stort ansvar men ofta saknas
mandatet att leda. Det måste ges ett mandat och en legitimitet inom organisationen för att ge
förutsättning att jobba långsiktigt.
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Definition av samverkan är av stor vikt för att kommunicera och stärka rollen inom organisationen
och externt. En likartad terminologi tydliggör arbetet med samverkan. Viktigt är att vara trygg med
sin titel och det arbete som ska genomföras i rollen inom sin organisation. Bra och tydlig
kommunikation är av stor vikt både internt och externt. Rollen ska vara tydlig i organisationen med
legitimitet för att utföra arbetet som rollen kräver.
Titlar på engelska diskuterades. Viktigt att man har en titel som ger rätt status internationellt.
Diskussionen behövs! Diskussionen fortsätter!
Medskick:
UniLink bör jobba vidare med betydelsen av terminologin och titlar inom samverkan. En definition av
samverkan behövs. Att ta fram titlar som fungerar inom Sverige och i internationell miljö.
Kärnan i samverkansrollen? Mål att finna grundläggande byggstenar att enas om.

