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MoRE - Mobility for Regional Excellence
Programme
Inledning
Under perioden 2014-2017 genomförde regionutvecklingsnämnden ett
forskarutbytesprogram, MoRE – Mobility for Regional Excellence1. Sammanlagt har
regionutvecklingsnämnden medfinansierat programmet med 16 miljoner kronor. De totala
kostnaderna förväntades uppgå till 35 miljoner kronor, där 11 miljoner kronor kom från
EUs sjunde ramprogram. MoRE ligger inom ramen för Västra Götalandsregionens
program Internationella Forsknings- och Innovationssamarbeten 2013-2016.
MoRE slutredovisas till EU i april 2018. Alla forskare hade då genomfört sitt utbyte och
även slutredovisat till Västra Götalandsregionen. Då programmet är avslutat är det därför
aktuellt med en slututvärdering.
Utvärderingens syfte är att få ökad kunskap kopplat till genomförandet av MoRE med
fokus på mål och resultat. Utvärderingen ska belysa måluppfyllelse, mållogik och resultat
samt förväntade effekter för Västra Götalandsregionen, för berörda kluster
(styrkeområden) och för de deltagande forskarna. Ansvarig för utvärderingen är Monica
Emanuelsson, enheten för samhällsanalys. Rapporten går att ladda ner från sidan
www.vgregion.se/rapporter/MoRE.
Tabell 1: Utvärderingsmetoder
Metod

Kommentar

Intervju

Fem
intervjuer med kontaktpersoner vid de deltagande lärosätena i Västra Götaland
Kommentar
har genomförts. Urvalet baserades på att få med flera deltagande lärosäten samt en
variation utifrån utresande alternativt inresande forskarutbyte.

Enkät

Genomgång av
material

Vidare genomfördes kortare intervjuer med tre forskare som varit utresande från ett
lärosäte/miljö i Västra Götaland. Syftet var att få en bild över eventuella resultat som
skett från slutrapport till idag. Sex forskarna kontaktades.
En enkät gick ut till representanter för den deltagande FoI-miljön. 19 personer erhöll
enkäten och efter en påminnelse hade 14 svarat, d.v.s. en svarsfrekvens på 74
procent.
Utöver de handlingar som finns kopplade till programmet har även underlag gåtts
igenom. Det gäller bland annat deltagarnas slutrapporter. Vidare har andra underlag
gåtts igenom, till exempel den rapport2 om internationell mobilitet av forskare i
Västra Götaland som genomfördes 2015.

Dnr RUN 651-0558-12. Ett projekt avslutades i januari 2018.
Internationell forskarmobilitet, Underlag för framtida utformning av MoRE. Genomförd av Ramböll
Management Consulting AB på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
1
2

Mål och mållogik
Som angavs inledningsvis pågick Mobility for Regional Excellence Programme (MoRE)
under 2014-2017 och har nu avslutats. Syftet med programmet var att bidra till att Västra
Götaland blir en ledande kunskapsregion. MoRE var en del av Västra Götalandsregionens
program Internationella Forsknings- och Innovationssamarbeten 2013-2016. Målet för
programmet var att stimulera till fler internationella forsknings- och
innovationssamarbeten, i synnerhet genom ett högt, smart, och breddat deltagande i
europeiska forsknings- och innovationsprogram samt till en ökad och koordinerad
påverkan på program och policy.
De övergripande målen i MoRE var:
•
•
•
•
•

Attrahera internationellt erfarna forskare till Västra Götaland och öka
internationella utbyten
Främja forskares rörlighet och karriärsutveckling
Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och
innovationsmiljöer
Stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och
innovation
Stärk forskningsdrivna styrkeområden

De forskningsdrivna styrkeområden som specifikt nämns i programmet är styrkeområdena
som anges i VG2020, d.v.s. hållbara transporter, life science, grön kemi, marin miljö och
maritima näringar, hållbar stadsutveckling, material, textil/mode/design, hållbar
produktion, livsmedel och gröna näringar, förnybar energi, kultur och kreativa näringar,
besöksnäring samt informations- och kommunikationsteknik (IKT).
Nedan har vi försökt att lägga in MoRE i en typ av insats/mållogik. Den är framtagen i
samtal med ansvariga tjänstemän och den dokumentation som finns.
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Figur 1: Mållogik MoRE
Effekter på lång
sikt (2020)

•
•
•

Effekter
kort/medellång
sikt

Resultat

•
•
•
•
•
•
•

•

Aktiviteter
Resurser

•
•
•
•

Fler internationellt erfarna forskare till Västra Götaland och fler
strategiska internationella utbyten
Mer positionerade internationellt konkurrenskraftiga
forsknings- och innovationsmiljöer
Fler internationella allianser och samarbeten inom forskning
och innovation
Ökad rörlighet och karriärsutveckling för forskare
Stärkta forskningsdrivna styrkeområden
Ökat deltagande i internationella ansökningar och eventuella
finansierade projekt
Ökad medvetenhet och erfarenhet av olika stödformer
Fler forskare i utbyte
Fler internationella forsknings- och innovationssamarbeten,
t.ex. studentmobilitet m.m.
Individnivå:
o
Ökad kompetens
o
Större nätverk
o
Ökad mognad på ett personligt plan som självförtroende,
social kompetens mm
o
Meritering
Forskargrupps- och lärosätesnivå och ev. deltagande företag
o
Ökad internationalisering
o
Större nätverk
o
Bredare rekryteringsbas
o
Ny kunskap som kan lösa samhällsutmaningar
Forskarmobilitet - utresande
Forskarmobilitet - inresande
Pengar
Tid

I programmets lyfts även vissa nyckelfaktorer, d.v.s. en typ av resultatmål, på kort sikt som
ska nås under programmet respektive lång sikt, definierat som tre år efter programmet.
På kort sikt ska:
•
•
•
•
•
•

18 erfarna forskare ha deltagit i programmet där minst 30 procent går till
vardera inresande respektive utresande forskare. Balansen mellan kvinnor
och män ska vara 40-60 procent.
18 samarbeten mellan FoU-miljöer i Västra Götaland och utomlands ha
upprättats under programmet.
Minst 36 ansökningar av hög kvalitet ha kommit in.
FoU-miljön i Västra Götaland vara nöjda med informationen som lämnats till dem
om programmet.
90 procent av deltagarna vara nöjda med sitt deltagande.
Forsknings- och innovationsmiljön och tillhörande privata och offentliga sektorer
vara nöjda med deras deltagande i programmet.

På lång sikt ska:
• Minst tio MoRE-utbyten ha resulterat i varaktiga internationella samarbeten mellan
FoU-miljöer i Västra Götaland och utomlands. Det handlar till exempel om
initierade projekt och kunskapsutbyte.
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•

Forskarnas karriärer ska ha gynnats av att delta i MoRE. Det gäller till exempel
nya/ledande befattningar inom forskning eller inom den privata/offentliga sektorn.

Berednings- och beslutsprocess
Beslut om medel genomfördes under tre utlysningar varav den sista hösten 2015.
Utlysningarna har varit riktade till starka forsknings- och innovationsmiljöer i Västra
Götaland. Det fanns en strukturerad berednings- och beslutsprocess med flera nivåer som
arbetet skedde enligt.
Figur 2: Berednings- och beslutsprocess

RUN:
Programråd:
Experter
FoUUavdelning:
•Ta emot
ansökningar
•Förbereda
process

•Bedöma
ansökningar
utifrån relevans ,
forskningens,
forskarnas och
värdorganisatione
ns kvalitet samt
genomförbarhet

•Beslut

•Ranka
ansökningar
utifrån MoREprogrammets mål
och krav

Experterna har enligt processen bland annat haft fokus på forskningens inriktning och
möjliga betydelse. Det externa programrådet har därefter haft till uppgift att ranka
ansökningarna utifrån programmets övergripande mål samt övriga kriterier som bland
annat jämställdhet i fokus. Regionutvecklingsnämnden var slutlig beslutsfattare.
Forskaren och miljön i Västra Götaland ansökte gemensamt. Ansökningsomgångar som
var öppen mellan cirka 3-4 månader. Berednings- och beslutsprocessen tog sedan runt 3-4
månader. I den första ansökningsomgången kravet att den deltagande forskaren skulle ha
5-15 års forskarerfarenhet. Detta ändrades därefter till att forskaren skulle ha disputerat
mellan åren 2000-2009. Utgångspunkten har enligt dokumentationen varit att forskaren
ska ha kunnat visa på etablerade kontakter med ett antal relevanta stakeholders i Västra
Götaland inom sitt forskningsområde. Detta bland annat utifrån att programmet handlar om
att skapa samarbete och stärka den internationella allianser och samarbeten mellan miljöer.
Det anges därför att forskaren förväntas aktivt delta i att utveckla denna typ av samverkan
mellan de två deltagande miljöerna.
I programmet fastställs också att utresande mobilitet måste vara minst åtta månader.
Resterande del (fyra månader) kunde ske på hemmaplan dock enbart som en avslutande
fas. Den inresande forskaren skulle enligt programmet spendera 12 månader i Västra
Götaland, men med möjligheten att dela upp perioden. Det enskilda projektet måste dock
vara avslutat inom 24 månader från att projektet är godkänt.
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Rapporten Internationell forskarmobilitet
I rapporten Internationell forskarmobilitet, underlag för framtida utformning av MoRE av
Ramböll beskrivs bland annat drivkrafter, behov och stöd för internationell
forskarmobilitet samt den internationella mobiliteten vid västsvenska lärosäten. Rapporten
genomfördes inför att Västra Götalandsregionen planerade att ansöka om medel till en
fortsättning av MoRE. Rapporten innehöll även målgruppens erfarenheter av och syn på
MoRE-programmet.

Värdekedja
I rapporten lyfts fram en värdekedja av mobilitetsfrämjande program utifrån tre nivåer:
•
•
•

Effekt och nytta av mobiliteten för den enskilda individen
Effekt och nytta för det enskilda lärosätet och forskargrupp
Effekt och nytta av mobilitet för regional konkurrenskraft

Figur 3: Värdeskapande från regionala mobilitetsfrämjande program

Källa: Internationell forskarmobilitet, Underlag för framtida utformning av MoRE.

Rapporten går igenom olika möjliga resultat och effekter av internationell forskarmobilitet.
Figuren ovan ger en bild över värdeskapandet där individnivån är den mest centrala för en
mobilitet. För individen som deltar i ett internationellt utbyte sägs bland annat att detta är
en typ av internationalisering som så mycket annat, till exempel sampublicering,
konferenser och så vidare.
Därefter återfinns forskargruppen, institutionen och lärosäte. MoRE förväntas, som tidigare
lyfts kopplat till sina mål, ha en effekt även på deltagande forskargrupp och lärosäte samt
på en regional nivå. Ramböll lyfter i sin rapport att det är mer problematiskt att spåra
effekter på institutions- eller lärosätesnivå, d.v.s. nästa ring utanför individen i figuren. Det
är också i praktiken svårt att isolera och mäta effekter på de olika nivåerna.

Internationell mobilitet vid västsvenska lärosäten
De intervjuer som Ramböll genomförde till sin rapport visade att internationalisering har
blivit alltmer prioriterat vid lärosäten. Samtliga lärosäten belyser även internationell
forskarmobilitet i sina generella strategi- och visionsdokument. Rapporten lyfter att
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respondenterna betonar vikten av internationella samarbeten och mobilitet för profilering
och attraktivitet för det enskilda lärosätet och forskningsområdet i den globala
konkurrensen.
Ramböll skriver att forskare baserade i Sverige ofta lyfter svaga karriärsystem och brister i
rekryteringsförfarandet som ett av de viktigaste hindren för rörlighet. Andra barriärer som
lyfts för tillfällig mobilitet från Sverige är bland annat familjesituation och brist på
finansiering för extra kostnader som kan uppstå. Enligt rapporten finns det även studier
som visar positiva samband när en forskare återvänder till sin heminstitution efter en
tillfällig internationell mobilitet att kvalitén på den egna forskningen höjs genom ny
sakkunskap, och mobiliteten storlek och bredd påverkar forskarens nätverk samt insikter i
andra traditioner av forskning och undervisning.

Erfarenheter av och syn på MoRE-programmet
Som tidigare lyfts var en del av Rambölls utredning att belysa MoRE-programmet. Nedan
följer en summering av deras resultat.
I rapporten lyfts bland annat att MoRE uppfattas av respondenterna som ett komplement
till övrigt stödsystem. Det var när rapporten togs fram det enda regionala utbytesprogram
för forskare i Sverige. MoRE upplevdes vidare som är ett komplement till de traditionella
finansiärerna främst vad gäller senioritet, inriktning på ettåriga vistelser, samt kopplingen
till Västra Götalands styrkeområden.
Avgränsningen vad gäller seniora forskare upplevdes som rimlig även om de mindre
lärosätena tenderade uppleva större utmaningar. Bland annat lyftes att
medfinansieringsgraden på 25 procent gjorde deltagande i programmet attraktivt.
Processen bedömdes som flexibelt och stödjande under ansökningsförfarandet och
genomförandet. Program- och expertgruppen bedömdes som mycket professionell och
genomförandet bedömdes ha haft relativt låga administrativa bördor.
MoRE-programmets utformning bedömdes som tydlig och välförankrad. Även de 13
stödbara forskningsområdena bedömdes som relevanta av målgruppen. Ramböll lyfte dock
att dess bredd i praktiken kan göra avgränsningen otydlig. En slutsats från Ramböll var
även att samverkan med näringsliv/samhälle inte var tillräckligt styrande i praktiken.
Ramböll lyfte också att de effekter som förväntas för regionen ofta är osäkra och svåra att
mäta. Förändringar i lärosätenas egna processer vad gäller att främja forskarmobilitet har
enligt Ramböll visat sig ha ett betydande genomslag. Internationalisering är också allt
viktigare för lärosätena och det går därför att hävda enligt Ramböll att det skulle ha skett
även utan MoRE. De kan dock se exempel på att MoRE har lett till oväntade effekter som
en ökad medvetenhet om andra stödprogram och stärka nätverk för kommande
ansökningar. MoRE hade även möjliggjort strategiska internationella utbyten för
deltagande västsvenska lärosäten. Därför är det Rambölls slutsats att MoRE bedöms ha en
stor potential att generera positiva effekter i enighet med relevanta prioriteringar i
VG2020, men samtidigt vara förenade med viss osäkerhet och vara problematiska att följa
upp.
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Ramböll hade även avslutningsvis inspel till kommande insatser för ökad forskarmobilitet.
Då detta inte är relevant för den nu aktuella utvärderingen lyfter vi inte detta här.

Genomförande
I nedanstående avsnitt lyfter vi genomförandet och de resultat som MoRE-programmet
bidragit med. Som tidigare angavs var ansökan till MoRE såväl från en forskare som från
ett lärosäte/miljö. Därför valde vi i utvärderingen att intervjua och skicka ut en enkät till
den kontaktperson vid lärosätet/miljön i Västra Götaland som fanns till respektive forskare.
Sammanlagt erhöll 19 personer enkäten varav 14 svarade. Detta ger en svarsfrekvens på 74
procent. Av de som svarade på enkäten var det åtta vars lärosäte hade haft en forskare som
rest ut medan sex hade tagit emot en forskare. Enkätens resultat i sin helhet bifogas i bilaga
2.
Därutöver intervjuades även fem av kontaktpersonerna. Tre av dessa hade tagit emot en
forskare medan två kom från lärosäte som skickat iväg en forskare. Resultatet av
intervjuerna och enkäten får ses som inspel utan att det för den sakens skull kan dras några
generella slutsatser. Därtill baseras nedanstående resultat såväl från den dokumentation
som gåtts igenom som de intervjuer av forskare som genomförts.
Tabell 2: Inkomna och beslutade ansökningar
Ansökningsomgång

Kvinnor/män

Beviljade
projekt (ut/in)

RUN-möte

Inkomna
ansökningar
(ut/in)

Antal deltagare
som genomfört
utbytet (ut/in)

Utlysning 1

17

10/7

6

53

(4 ut/2 in)

(3 ut/2 in)

9

9

(6 ut/3 in)

(6 ut/3 in)

4

54

(4 ut/0 in)

(4 ut/1 in)

19

19

(14 ut/5 in)

(13 ut/6 in)

RUN 141218
Utlysning 2
RUN 150625
Utlysning 3
RUN 160128
Totalt

(11 ut/6 in)
15

6/9

(9 ut/6 in)
16

7/9

(10 ut/6 in)
48
(30 ut/18 in)

23/25

ut=utresande forskare och in=inresande forskare

Vad gäller utlysning två och tre använde man sig av en reservlista. Detta gjordes även vid
den tredje utlysningen. Den ansökan beviljades klart mindre medel.

Ett beviljat projekt genomfördes inte.
Alla fyra beviljade projekt har genomfört sitt utbyte. Vidare beviljades en från reservlistan att också
genomföra sitt utbyte.
3
4
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Figur 4: Antal inresande respektive utresande forskare fördelat på land
5

4

3

2

1

0

Inresande

Utresande

Som kan noteras i figuren ovan har MoRE-utbytena involverat kontakt med elva olika
länder. Av de inresande forskarna kom fyra av sex från europeiska länder. De två övriga
kom från Australien respektive Uruguay. Av de utresande forskarna var det 7 av 13 som
hade utbyte med ett lärosäte/miljö i ett europeiskt land. Av de resterande sex forskarna
hade fyra utbyte med lärosäte/miljö i USA, en med Australien samt en med Kina.
På vilket sätt den västsvenska miljön/lärosätet fick kontakt med den utländska forskaren
skiljer sig åt. Enkätsvaren visar att av tre hade arbetat med forskaren sedan tidigare, två
kontaktade forskaren då hens forskarmområde bedömdes som relevant och en svarade att
de sedan tidigare hade arbetat tillsammans med den sändande forskarmiljön.
I ansökan angavs vilket styrkeområde som projektet kopplade an till. I figuren nedan
återfinns den huvudsakliga kopplingen till styrkeområden i de beviljade ansökningarna.
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Figur 5: Angiven koppling till huvudsakligt styrkeområde per projekt fördelat på deltagande
miljö i Västra Götaland
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Det styrkeområde med mest koppling till är life science som sex utbyten har angett, följt av
IKT med tre utbyten. Utifrån ansökningarna var det endast en ansökan som angav KKN
och ingen ansökan berörde området textil/mode/design. Ansökan inom KKN blev dock
inte beviljad så inget utbyte berörde detta område. Projektet med koppling till besöksnäring
(turism) var det projekt som fick beslut sist och även beviljades något mindre medel än
övriga. I ansökan och även beslut framgår fler styrkeområden dit koppling fanns. Det ger
en något mer nyanserad bild, till exempel att det tre projekt som angett hållbara transporter
som ett styrkeområde som de berörde även om det inte var det huvudsakliga området.
Figur 6: Angiven koppling till styrkeområden per projekt fördelat på deltagande miljö i Västra
Götaland
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Som figuren ovan visar har beviljade ansökningar kopplat ann till 35 styrkeområden. Och
även här är det styrkeområde med mest koppling till är life science som nio utbyten har
angett, men nu följt av förnybar energi med sex utbyten.

Måluppfyllelse
Inledningsvis lyfte vi upp de övergripande mål som finns för programmet. Till dessa finns
även ett antal nyckelfaktorer både på kort respektive lång sikt. Dessa är skrivna som en typ
av resultatmål i form av antal forskare o.s.v.
Övergripande mål
Som lyftes inledningsvis fanns i programmet fem övergripande mål. I intervjuerna med
kontaktpersonerna lyftes om de bedömde att målen var relevanta utifrån de behov som
deras avdelning har samt i vilken utsträckning de upplevde att deras projekt/utbyte hade
bidragit till uppfyllelse av de olika målen. Intervjuerna visar att målen bedöms överlag vara
relevanta utifrån de behov som finns. Då målen upplevdes gå in i varandra lyftes det av
några som svårt att göra en klar bedömning.
Merparten av de intervjuade lyfte att det på något sätt var givet och självklart att deras
utbyte bidragit till målet om att främja forskares rörlighet och karriärsutveckling. Detta då
MoRE-utbytet främjar den deltagande forskarens rörlighet. Det lyftes även ett par exempel
där forskaren fått en ny position respektive ett nytt arbete vid den tidigare mottagande
miljön och därmed även en karriärsutveckling. I ett annat fall hade utbytet lett till ett
formaliserat samarbete där forskaren som kom till lärosätet i Västra Götaland fortfarande
var anställd där till 20-25 procent medan resterande tid var han på sitt lärosäte/miljö.
Någon lyfte även att mobilitetens längd var bra utifrån att det var seniora forskare man
vände sig till. De har redan en kunskapsnivå som gör att de kan delta direkt i arbetet.
Även målet som handlar om att attrahera internationellt erfarna forskare till Västra
Götaland och öka internationella utbyten lyfts av merparten som viktigt för det egna
lärosätet och att MoRE till viss del bidragit till detta för deras avdelning och projekt. Det
lyftes exempel på att man hade haft ett fortsatt utbyte av personer mellan deltagande
lärosäte. I något fall hade man till exempel tagit emot studenter under sommaren från den
andra miljön/lärosätet.
Målet att positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer
respektive stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och
innovationer ansågs merparten att projektet bidragit till. Det handlade bland annat om att
genom sampublicering i internationella forskningstidskrifter erhålla mer uppmärksamhet
då dessa bedömdes läsas mer än publiceringar av det egna lärosätet. Det gavs även
exempel på nya ansökningar och projekt. Som har tagits upp tidigare är internationalisering
viktigt för de västsvenska lärosätena. En kontaktperson lyfte fram att man arbetar mycket
med andra internationella miljöer, men MoRE möjliggjorde en ny kontakt med ett lärosäte
som man inte tidigare hade haft kontakt med. Sedan lyfte flera att det handlar om ett
långsiktigt arbete. I första hand handlar MoRE om en forskares utbyte och det krävs en hel
del arbete för att utveckla ett internationellt samarbete. Som en av de intervjuade
kontaktpersonerna uttryckte det att det är en person och ett år. Det innebär att utbytet
snarare stärker ett samarbete istället för att skapa ett nytt.
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Stärka forskningsdrivna kluster inom prioriterade områden är kanske det mål som ligger
längst från den mobilitet som äger rum. Som tidigare har tagits upp finns kopplingar till ett
eller flera styrkeområden. I några av intervjuerna lyfts även att man har inkluderat andra
aktörer utöver de deltagande lärosätena. I forskarnas slutrapporter fanns en fråga om vilka
övriga intressenter, till exempel industri och/eller offentlig sektor, som deltagit. Vid en
genomgång av slutrapporterna kan noteras att tretton anger någon annan aktör än de två
deltagande miljöerna/lärosätena. Det framgår inte alltid när och på vilket sätt de andra
intressenterna är involverade. Det innebär även att det i sex slutrapporter inte anges någon
annan intressent. Orsaken till det kan naturligtvis variera från att det är för tidigt att
involvera någon annan intressent till att man har missat att fylla i.
Resultatmål på kort sikt
I inledningen av avsnittet om genomförande återfinns vissa uppgifter om till exempel
inkomna ansökningar m.m. Det är uppgifter som svarar upp på de resultatmål som anges
här nedan.
Tabell 3: Resultatmål på kort sikt
Förväntat resultat på kort sikt

Utfall

18 erfarna forskare ha deltagit.
• 30 procent inresande
respektive utresande
• Balans kvinnor/män 40-60 procent.

•

19 forskare har deltagit.

•

68 procent av forskarna var utresande och 32 procent
inresande.

•

58 procent av forskarna var kvinnor och 42 procent män.

18 samarbeten mellan FoU-miljöer i
Västra Götaland och utomlands ha
upprättats under programmet.
Minst 36 ansökningar av hög kvalitet ha
kommit in.

19 samarbeten upprättades. Alla av FoU-miljöerna i Västra
Götaland är lärosäten.

FoU-miljön i Västra Götaland vara nöjda
med informationen som lämnats till dem
om programmet.

Intervjuerna med kontaktpersonerna innehöll frågor kring
informationen om programmet. Merparten var nöjda. Ingen
var missnöjd. Det handlade snarare om att det hade varit
annan person, t.ex. forskaren självt, som drivit själva
processen och varit den som mottog informationen.

90 procent av deltagarna vara nöjda med
sitt deltagande.

Från forskarnas slutrapporter går att utläsa att alla anser sig ha
genomfört sitt utbyte enligt plan. Merparten (14 av 19) anser
även att utbytet genomförts utan problem. I slutrapporterna
framgår även att alla forskare har angett att arbetsvillkoren
varit tillfredsställande. Vidare anger merparten (18 av 19) att
utbytet har genomförts i linje med deras karriärplan som togs
fram till ansökan om medel. Det tyder på att merparten av
forskarna har varit nöjda.

Forsknings- och innovationsmiljön och
tillhörande privata och offentliga
sektorer vara nöjda med deras deltagande
i programmet.

De intervjuade kontaktpersonerna var nöjda med deltagandet.
Utvärderingen har inte varit i kontakt med ev. tillhörande
privata och offentliga sektorer.

Sammanlagt 48 ansökningar kom in. Det innebär att nästan 40
procent av de inkomna ansökningarna beviljades medel och
genomförde sin mobilitet. Utvärderingen har inte bedömt
huruvida dessa var av hög kvalitet eller inte.
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Förväntat resultat på kort sikt

Utfall
Merparten av kontaktpersonerna (13 av 14) som svarade på
enkäten menar att forskarutbytet gick som planerat. Där det
inte fungerade som planerat gavs kommentaren att det
handlade om att nyckelpersoner slutade som satte forskaren i
en besvärlig situation, men att detta löstes.

Resultatmål på längre sikt
Med längre sikt avser enligt programmet tre år efter avslutat utbyte. Det innebär att det är
för tidigt att säga något om huruvida detta de fakto är uppnått. Vidare är det även svårt,
som Ramböll i sin rapport tog upp, säga om resultat inte skulle ha nåtts utan MoRE då
lärosäten arbetar med internationalisering på många olika sätt.
Tabell 4: Resultatmål på längre sikt
Förväntat resultat på längre sikt

Utfall

Minst tio MoRE-utbyten ha resulterat i
varaktiga internationella samarbeten
mellan FoU-miljöer i Västra Götaland
och utomlands. Det handlar till exempel
om initierade projekt och
kunskapsutbyte.
Forskarnas karriärer ska ha gynnats av
att delta i MoRE. Det gäller till exempel
nya/ledande befattningar inom forskning
eller inom den privata/offentliga sektorn.

Såväl intervjuer som enkät visar på att det finns ett resultat i
form av samarbeten i form av projekt och kunskapsutbyte.
Endast en som svarade på enkäten angav att inga resultat ännu
hade ägt rum. Huruvida samarbetena blir varaktiga är för
tidigt att säga. Se mer kring resultat senare.
Som redan lyfts framgår det från intervjuerna att utbytet gett
nya befattningar och därmed gynnat dessa forskares karriärer.

Behov och nytta
Intervjuerna visar på att det finns ett behov av den här typen av satsningar. Det är bland
annat viktigt för forskare att meritera sig för att kunna söka fasta tjänster. Av de
intervjuade hade några kunskap om andra jämförande program men de lyfte fram MoRE
som delvis mer hanterbart. Som en uttryckte det om man redan har en person som man vill
arbeta med så möjliggjorde MoRE det. En annan tog också upp att det var enklare med
MoRE utifrån att man inte behövde konkurrera med andra lärosäten och miljöer som man
behöver i nationella program.
I enkäten fick kontaktpersonerna svara på om forskarmobiliteten tillfört en direkt nytta för
deras forskargrupp/lärosäte. De fick fem svarsalternativ och där ange 1-5 där 1 avsåg i låg
grad och 5 avsåg i hög grad. Nedan presenteras resultatet i form av två figurer. En för de
svarande med utresande forskare och en med inresande.
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Figur 7: De kontaktpersoner som hade utresande forskare och synen på nyttan
(1= i låg grad och 5= i hög grad) (8 respondenter utom rekryteringsbas 7 respondenter)
Skapat stärkta nätverk för forskargruppen och lärosätet
Tillfört kunskap och kompetens till forskargruppen
Bidragit till ökad kunskap i internationella EU-projekt
Bidragit till en utökad (internationell) rekryteringsbas
Medfört en ökad internationalisering för forskargruppen
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Resultatet visar att alla anser att utbytet skapat stärkta nätverk för forskargruppen och
lärosätet då alla svarande angav 4 eller 5. Alla utom en menade också att utbytet medfört
en ökad internationalisering för forskargruppen. Däremot fick alternativen om utbytet
bidragit till ökad kunskap i internationella EU-projekt respektive bidragit till en utökad
internationella EU-projekt svarade 5 av 7 antingen 1 eller 3, dvs det var enbart tre som
ansåg att utbytet bidragit positivt.
Figur 8: De kontaktpersoner som hade inresande och synen på nyttan
(1= i låg grad och 5= i hög grad) (6 respondenter)

Skapat stärkta nätverk för forskargruppen och lärosätet
Tillfört kunskap och kompetens till forskargruppen
Bidragit till ökad kunskap i internationella EU-projekt
Bidragit till en utökad (internationell) rekryteringsbas
Medfört en ökad internationalisering för forskargruppen
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Vi har som redan tagits upp valt att presentera resultaten utifrån om de hade en utresande
alternativt en inresande forskare då det är en skillnad att ta emot en person jämfört med att
en forskare reser ut. De som tog emot en forskare har som figuren ovan anger att forskaren
har i hög grad tillfört kunskap och kompetens till forskargruppen. De med utresande gav
inte lika positivt. Det skulle i och för sig kunna förklaras med att det var nyss som
forskaren kom tillbaks till sin hemmamiljö och inte hunnit bidra ännu. Medan om man tog
emot en forskare har den funnits på plats i miljön under ett år.
De fem kontaktpersoner som intervjuades lyfte också fram nyttan med MoRE. Det handlar
om en möjlighet för en senior forskare att åka ut på ett års vistelse. Och då det bedömdes
som viktigt att åka ut möjliggjorde MoRE också att det fanns ett fokus på Västra Götaland
utan konkurrens med andra lärosäten/miljöer. Som en svarande uttryckte det så behövs
mobilitet åt båda hållen. För forskningen känner inga gränser, men det blir lätt gränser
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ändå. Sedan fanns det även någon som lyfte att MoRE är bra men det behövs också skapas
kontinuerlighet efteråt. Det blir inte alltid så även om man har bra ambitioner från början.

Resultat
I slutrapporterna som forskarna fick fylla i efter sitt avslutade utbyte fanns ett antal
indikatorer. Ett sammanfattande resultat av dessa återfinns nedan. I intervjuerna med
kontaktpersonerna framgår att det finns en skillnad i hur engagerad dessa har varit under
utbytet. Vissa har varit väldigt engagerade både inför, under och efter utbytet. Det finns
exempel på att det är kontaktpersonen som är den som har drivit och arbetat för att utbytet
ska äga rum. Det finns dock även exempel på kontaktpersoner som framförallt varit
engagerad vad gäller den ekonomiska biten medan det är forskaren självt som drivit såväl
ansökningsprocessen som genomförandet. Detta kan man tänka ha en viss betydelse i vilka
resultat som utbytet leder till för lärosätet. Samtidigt har forskaren funnits i en kontext i
form av forskargrupper där kanske andra än kontaktpersonen har deltagit. Denna kontext
har vi dock inte haft möjlighet att titta på i utvärderingen.
Tabell 5: Resultat som redovisats
Indikator
Antal publikationer, t.ex. peer-reviewed artiklar, kapitel i böcker
Antal besökta konferenser, workshops, seminarier osv.
Antal mediakontakter
Antal patent
Antal andra leveranser

Antal
89
Kommentar
82
15
0
34

I slutrapporten specificerades inte vad som avses med andra leveranser så det är svårt att
avgöra vad som ingår där. Det är även en slutrapport som står för 16 av de 34 leveranserna.
Det fanns även en indikator som angav resultat/bäst praxis som kan användas av
beslutsfattare. Nio slutrapporter angav att utbytet har lett till det. Utöver indikatorerna
anger även 12 av 19 att projektet har lockat till sig ytterligare finansiering.
De kortare intervjuer som gjordes med deltagande forskare var tänkt att se om några
resultat hade kommit till sedan utbytet avslutats. Därför valdes forskare som var de första
att avsluta sina utbyten. Vidare valdes endast forskare som hade rest ut från ett lärosäte i
Västra Götaland och genomfört sitt utbyte i annat land. Endast tre forskare intervjuades så
några generella slutsatser går inte att dra. De intervjuade ger dock en bild av att samarbetet
har fortsatt även efter avslutat utbyte. Det är olika aktiviteter som lyfts fram och det
varierar vad som genomförts men utbytet verkar ha lett till samarbete som inkluderar fler
än enbart den enskilda forskaren. Det lyftes exempel på att forskare från lärosätet i Västra
Götaland besökt den andra miljön och vice versa. Detta bedömdes av den intervjuade
forskaren kunna resultera i fler gemensamma projekt på sikt. Det fanns även exempel på
att nya kontakter med företag i det geografiska området för utbytet som förvisso inte var
direkt kopplade till MoRE men ändå ett indirekt resultat då forskaren lärt känna det
geografiska området. Dessa nya kontakter har i sin tur resulterat i ett Vinnovafinansierat
projekt. Det lyftes även fram att genom att informera om utbytet på det egna lärosätet har
fler forskare blivit intresserade av att själva genomföra en mobilitet.
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I ett av fallen handlade det om att de båda lärosätena hade behov av specialutrustning som
de nu hade börjat samarbeta kring för att utveckla gemensamt vilket enligt forskaren var
exempel på att den sändande och mottagande miljön kompletterade varandra på ett bra sätt.
För en av de intervjuade innebar utbytet att hon numera arbetar som forskare i den miljö
hon besökte. Hon har fortfarande kontakt med sin tidigare forskargrupp vid lärosätet i
Västra Götaland samt är bland annat handledare för några doktorander. Forskaren har
också efter som en följd av projektet erhållit en s.k. EU ERC Consolidator5 för fem år.
De tre som intervjuades var övergripande nöjda med MoRE som de ansåg bidragit till en
kompetensökning. Och som en intervjuade formulerade det så har MoRE förstått vad som
behövs.
Vid frågan om forskarutbytet medfört några resultat för forskargruppen/lärosätet angav
merparten flera av möjliga svarsalternativ. En svarande angav dock att mobiliteten inte
hade lett till några resultat ännu. Figuren nedan sammanställer svaren.
Figur 9: Har forskarutbytet medfört några resultat för forskargruppen/lärosätet
(14 respondenter, flera alternativ var möjliga att ange)
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Utresande

Inresande

Det vanligast resultatet (11 av 14) var att mobiliteten hade gett fler internationella
kontaktytor, följt av fortsatt internationellt utbyte av forskare (9 av 14). Ingen svarade
inlämning av patentansökningar och endast tre svarade angav att de blivit partner i ett
internationellt forskningsprojekt. Det var däremot sex som svarade att de påbörjat att
skriva ansökningar till internationella forskningsprojekt.

ERC Consolidator är stöd till dem som nyligen startat en forskningsgrupp som vill stärka sin roll som
forskningsledare.
5
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Till frågan möjliggjordes för de som svarade andra resultat att skriva in i löpande text vad
som avsågs. Där angavs någon att det fanns planer på framtida gemensamma projekt och
några angav att de påbörjat arbete med artiklar och publikationer.

Styrdokument
Som tidigare angetts var MoRE en del av Västra Götalandsregionens handlingsprogram
Internationella Forsknings- och Innovationssamarbeten. Målet för handlingsprogrammet
är att stimulera till fler internationella forsknings- och innovationssamarbeten, i synnerhet
genom ett högt, smart, och breddat deltagande i europeiska forsknings- och
innovationsprogram samt till en ökad och koordinerad påverkan på program och policy.
Det finns sedan även en koppling till VG2020 och specifikt den prioriterade frågan
Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden inom temat En
ledande kunskapsregion. Denna fråga handlar bland annat om aktiviteter för ökad rörlighet
för internationellt framstående forskare. Utifrån målen i MoRE och inriktningen på
styrkeområde finns även koppling till de prioriterade frågorna Positionera internationellt
konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer och Stimulera internationella
allianser och samarbeten inom forskning och innovation.

Reflektioner från samhällsanalys
Syftet med utvärderingen är att ha fokus på måluppfyllelse, mållogik och resultat. Nedan
lyfts vissa reflektioner kopplade till detta.
Måluppfyllelse
Programmet har både övergripande mål och mer specifika resultatmål både på kort och
lång sikt. Då detta är en utvärdering som genomförs i samband med att de sista forskarna
har avslutat sitt utbyte och därmed programmet har avslutats är det endast målen på kort
sikt som är möjliga att se om de är uppfyllda. Övriga resultatmål på lång sikt förväntas ske
tre år efter avslutat utbyte och är därför för tidigt att mäta. Inom ramen för utvärderingen
har vi dock ställt frågor kring målen inklusive de övergripande för att ge en bild över
möjligheten att de uppfylls.
De kortsiktiga målen består av mål för forskaren, för deltagande lärosäten/FoU-miljön och
för genomförandet av programmet. Förväntade antalet deltagande forskare var 18 och det
blev 19 totalt vilket gör att målet är uppfyllt. Likaså är även fördelningen mellan
inresande/utresande respektive balansen mellan kvinnor/män uppfyllda. Vad gäller målet
att 90 procent av deltagarna (d.v.s. 17 av 19) ska vara nöjda har slutrapporter gåtts igenom
samt ett fåtal intervjuer genomförts. Enligt rapporterna har utbytena skett enligt plan och
att de har även för merparten (18 av 19) genomförts i linje med forskarnas karriärplaner.
Detta kan tyda på att merparten av forskarna har varit nöjda även om 4 forskare lyfter att
det har varit problem under projektet. De forskare som intervjuades var nöjda med
genomförandet. Då frågan om nöjdhet inte ställs direkt i slutrapporten så får olika svar
vägas samman och då kan konstateras att något fler än 10 procent (5 av 19) har haft
problem under sitt utbyte men samtidigt har utbytena kunnat avslutats enligt projektplan
och alla utom en säger att utbytet låg i linje med den karriärplan som fanns med i ansökan.
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Resultatmålen för de deltagande miljöerna handlar om nöjdhet med information, nöjdhet
med deltagandet respektive att samarbeten har upprättats. Vad gäller information om
programmet togs detta upp i intervjuerna med kontaktpersonerna och merparten var nöjda.
I något fall var det forskaren självt som hade hållit ihop själva processen vilket innebar att
den intervjuade kontaktpersonen inte hade tagit del av så mycket information direkt. Målet
om nöjdhet kring deltagande avser inte enbart forsknings- och innovationsmiljöerna.
Utvärderingen har dock inte haft möjlighet att kontakta tillhörande privata och offentliga
sektorer som också ingår vilket innebär att den delen av målet inte går att säga något kring.
Vad gäller de intervjuade kontaktpersonerna är dessa nöjda med deltagandet. Därtill
menade merparten av de som svarade på enkäten (13 av 14) att forskarutbytet gått som
planerat.
Resultatmålet för genomförandet av programmet handlar om att minst 36 ansökningar av
hög kvalitet skulle komma in. Sammanlagt kom 48 ansökningar in vilket visade på ett
större intresse än planerat och vilket ger att 40 procent av de inkomna ansökningarna
beviljades. Utvärderingen har inte bedömt huruvida dessa vara av hög kvalitet eller inte.
Det finns dock en tydlig och dokumenterad bedömnings- och beslutsprocess med experter
vilket i alla fall ger en förutsättning till kvalificerade bedömningar av ansökningarna som
kom in.
På tre års sikt förväntas programmet resultera i att minst tio utbyten har lett till varaktiga
internationella samarbeten samt att forskarnas karriärer har gynnats. I såväl intervjuer som
enkätsvar lyfts exempel på att projekt och kunskapsutbyte som startat upp. Huruvida dessa
blir långsiktiga går inte idag att säga. Som även togs upp i Rambölls rapport om
Internationell forskarmobilitet är resultat och effekter på sikt både osäkra och svåra att
mäta. Det finns exempel i utvärderingen där det redan innan MoRE fanns kontakt mellan
lärosätet och forskaren. MoRE gav sedan de finansiella möjligheterna till att genomföra
utbytet. Det kan ju dock innebära att senare projekt eller andra kunskapsutbyten skulle
kunna ha ägt rum även utan MoRE. På frågan i enkäten om utbytet ändå skulle ha ägt rum
var det dock enbart en av 14 som svarade ja men att det skulle ha ägt rum i mindre
omfattning. Övriga svarade nej på frågan.
De fem övergripande målen var som har tagits upp i rapporten:
•
•
•
•
•

Attrahera internationellt erfarna forskare till Västra Götaland och öka
internationella utbyten
Främja forskares rörlighet och karriärsutveckling
Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och
innovationsmiljöer
Stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och
innovation
Stärk forskningsdrivna styrkeområden

Intervjuerna med kontaktpersonerna vid deltagande lärosäte ger bilden av att målen
överlag är relevanta utifrån de behov som finns. Målen som rör forskaren anser merparten
att deras utbyte har bidragit till detta. Det gäller såväl målet att attrahera erfarna forskare
till Västra Götaland och öka internationella utbyten som målet om karriärsutveckling. Det
ges även exempel på att forskare helt eller delvis är kvar vid den mottagande miljön även
efter utbytet. Vidare ges även exempel på att fler utbyten har ägt rum under och efter det
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MoRE-finansierade utbytet. Det tyder på att genomförandet av MoRE har bidragit till
dessa två mål.
Även målet som handlar om miljöerna och deras möjlighet att både positionera sig samt att
skapa internationella samarbeten anser merparten av de intervjuade att MoRE-utbytet har
bidragit till det. Man ger exempel på sampubliceringar i internationella
forskningstidskrifter, nya ansökningar och projekt. Även enkätsvaren visar på resultat i
form av till exempel på nya projekt. I några intervjuer lyfts dock att detta är ett långsiktigt
arbete och att i första hand ger MoRE en möjlighet för en forskare att åka ut och sedan
krävs mycket arbete för att utveckla samarbetet.
Som tas upp i rapporten tyder det på svagast koppling mellan målet om att mobiliteten ska
stärka forskningsdrivna kluster. Den bild som ges i slutrapporterna är att 13 av 19 forskare
anger att man inkluderat en annan aktör än de deltagande miljöerna. Det framgår dock inte
när och på vilket sätt. En del av aktörerna som anges är också andra lärosäte d.v.s. inte
företag eller samhälle. Enkätsvaren ger att det är mindre än hälften (6 av 14) som har
spridits sina resultat till privata företag inom berört styrkeområde. Kopplingen till
näringsliv och samhälle var något som även av Ramböll i sin rapport bedömde inte vara
tillräckligt styrande i praktiken. Därför finns det enligt processledaren för det nuvarande
pågående MoRE2020 tydligare krav för att inkludera ”end-users” i projekten. Ytterligare
en aspekt kopplat till styrkeområde handlar om den fördelning som blev i de beviljade
projekten där sex utbyten skedde inom life science och inga skedde inom områdena
textil/mode/design och kulturella och kreativa näringar. Utvärderingen går inte in på varför
det ser ut så. Då det är förhållandevis få forskare som det totalt handlar om gör att man inte
bör dra några långtgående slutsatser men det är en fråga att ha med framöver.
Mållogik
Då det finns angivna mål både på kort respektive längre sikt samt övergripande mål så
finns det i programmet en tydlig mållogik. Det är dock viktigt att här ha i åtanke det som
lyfts under avsnittet ovan gällande måluppfyllelse samt den värdekedja som togs upp i
rapporten. Det handlar om att även om det finns kopplingar mellan de olika stegen så är det
som tidigare tagits upp svårt att mäta och det finns en påverkan av andra initiativ hos de
berörda miljöerna, till exempel satsningar på internationalisering. Det går att tänka sig att
mobiliteten startar upp ett samarbete, som leder till en ansökan och ett internationellt
projekt. Det behövs dock arbete under och efter utbytet för att gå från resultat för individ
till organisation om man med organisation tänker bredare än den specifika forskargruppen.
Behov, nytta och resultat
Intervjuerna som har gjorts lyfter behovet av den här typen av satsningar. Det handlar både
om att det är seniora forskare som genomför ett ettårigt utbyte till att det är mindre
konkurrens för att få MoRE-medel jämfört med nationella medel. Enkätsvaren visar att
hälften eller fler av kontaktpersonerna anser att nyttan med utbytet ligger i att stärkta
nätverk, en ökad internationalisering och att kunskap och kompetens har tillförts. Vad
gäller nyttan med utbytet kopplat till ökad kunskap i internationella EU-projekt respektive
utökad (internationell) rekryteringsbas är det fler av dem som har haft en utländsk forskare
hos sig som där svarat i hög grad (2 av 6 svarande) än de som skickat ut en forskare (1 av
8-9 svarande).
Konkreta resultat framgår i slutrapporterna med till exempel sammanlagt 89 publikationer,
82 besökta konferenser, workshops, seminarier osv lyfts. Den indikator i slutrapporten som
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ingen har fått som resultat är patent. I enkätsvaren till utvärderingen lyfts utöver
kontaktytor även att man har påbörjat skriva ansökningar till internationella
forskningsprojekt (6 av 14), partner i projekt (3 av 14) samt fortsatt utbyte av forskare (9
av 14). Det är enbart en av de som svarade på enkäten som angav att utbytet inte har
resulterat i några resultat ännu.
Koppling till styrdokument
De resultat som lyfts i utvärderingen tyder på att MoRE har bidragit till fler internationella
forsknings- och innovationssamarbeten. Likaså tyder det på att programmet bidragit till
VG2020 genom en ökad rörlighet för forskare. Vilken påverkan MoRE har på att
positionera deltagande miljöer samt att stimulera internationella allianser har tagits upp
tidigare då detta var mål för programmet. Det finns resultat som tyder på det, men som
också har tagits upp tidigare, är det svårt att säga med säkerhet om dessa resultat ändå
skulle ha ägt rum. Den slutsats som Ramböll hade efter halva genomförandet var att MoRE
hade en stor potential att generera positiva effekter i enighet med relevanta prioriteringar i
VG2020. Och den nu aktuella utvärderingen pekar i samma riktning.
Sammanfattande kommentarer
Den genomgång som har gjorts i samband med utvärderingen visar på att i stort har
programmet gett både resultat för deltagande forskare som miljöer. De mål som går att
mäta har till stor del uppnåtts och även de mer kvalitativa målen tyder i alla fall på att det
har helt eller delvis uppnåtts. Utvärderingen visar att det har genererats en hel del resultat
som förhoppningsvis även kan utvecklas över tid. Det pågår som nämnts redan en
fortsättning av MoRE (MoRE2020) där vissa justeringar gjordes jämfört med det första
programmet. Om det blir en fortsättning därefter är inte beslutat och det är viktigt att även
MoRE2020 utvärderas framöver för att kunna se på resultat, effekter och genomförande,
till exempel att näringsliv och samhälle är inkluderat. I samband med en sådan utvärdering
skulle man kunna inkludera MoRE 2014-2017 för att då se på de långsiktiga effekterna i
form av projekt m.m.
Om det blir fortsatta satsningar på mobilitet för forskare är värdekedjan viktig att ha som
utgångspunkt så att förväntningarna på resultat blir realistiska utifrån vad som genomförs,
alternativt att man genomför utbyten som en del av en större helhet där andra delar också
ingår, d.v.s. mer fokus på internationalisering i stort där utbyten är en del.
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Bilaga 1
Sammanställning över beslut per utresande mobilitet
Dnr RUN
6150778-14

Sökande

Samarbetande FoI-miljö

Projekttitel

Styrkeområde

Göteborgs universitet
Chalmers
Göteborgs universitet

0176-15

Högskolan i Skövde

0233-15

Chalmers

The coding of tactile exploration by skin and muscle afferents using
microneurography in humans
Privacy and Security for the Future Internet of Things
Linking genetic population differences with physiological tolerance
differences; Identifying resilent populations
Aetiology and pathbiology of inherited
Cardioskeletal muscle diseases
Market mechanisms for multiple minds

Life Science

0775-14
0767-14

Universitetet i AixMarseille, Frankrike
ETH Zurich, Schweiz
Universitetet i Agder,
Norge
University of Western
Australia
Harvard university i USA

0234-15

Chalmers

Stanford University i USA

Merging nano-optics and nano-electronics

0192-15

Göteborgs
Universitet
Chalmers

Oxford University
i Storbritannien
Dalian University
of Technology i
Kina
Katholieke
Universitet
Leuven i Belgien
Stanford university/ SLAC
National Accelerator
Laboratory, USA
Universitetet i Århus,
Danmark
Norwegian university of
science and
technology, NTNU, Norge

The role of neuroinflammation in Alzheimer's disease

0231-15

0209-15

Göteborgs
universitet

01061-15

Göteborgs
Universitet

01065-15

SLU

105615/201601273

Göteborgs universitet

IKT
Marin miljö och marina
sektorer, life science
Life Science
ICT, energi, Hållbara
transporter och life science
IKT, materialforskning
och energi
Life science

Development of Novel Lightweight High-Temperature Materials

Materialforskning
och energi

Deciphering machineries underlying disease inclusion body
formation for developing early diagnosis markers of
neurodegenerative disorders
Structural studies of bacterial sialic acid transporters - putative
targets for new antimicrobial agents

Life Science

Sensory and nutritional quality of organically produced beef meet

Livsmedel/Gröna näringar, Life
Science och Hållbar produktion
Marin miljö och maritima
näringar

Combined impacts of ocean acidification and metal pollution on
lobster olfaction and consequences for fundamental behaviour

Life science

Dnr RUN
6151058-15

Sökande

Samarbetande FoI-miljö

Projekttitel

Styrkeområde

Chalmers

University of
California
Santa Barbara, USA

Multi-Block Polymers for High-Performance Organic Solar Cells

Materialforskning, Energi

Sammanställning över beslut per inresande mobilitet
Dnr RUN
615-

Sökande

Samarbetande FoI-miljö

Projekttitel

Styrkeområde

0764-14

Chalmers

Köpenhamns Universitet,
Danmark

Application of enzymes for bioeconomy solutions

Grön Kemi, Hållbara
transporter, Hållbar production,
Energi

0753-14

Chalmers

ETH Zurich, Schweiz

First generation surrogate models for sustainability assessment of
biobased chemical production and integrated biorefineries

Energi, grön kemi och hållbar
produktion

0196-15

Göteborgs universitet

Inhibiting Pseudomonas aeruginosa, a multidrug resistant pathogen

Life Science

0228-15

Göteborgs
Universitet

UdelaR Montevideo i
Uruguay
Curtin University
i Australien

Innovating Accessibility Planning Methodologies for Sustainable
Urban and Regional Development: The case of Västra Götaland

Hållbara Transporter,
Hållbar stadsutveckling

0236-15

Högskolan Väst

Hybrid sensing for understanding of laser welding technology for
process

Hållbar produktion

1104-15

Göteborgs universitet

CNR - Institute
for Photonics and
Nanotechnologies
i Italien
University of
Nordland, Norge

Creating innovative experiences in tourism

Turism
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Bilaga 2
Utvärdering av MoRE-programmet
Om inget annat anges var antal svar för utresande 8 och inresande 6, vilket var de totala antalet svarande.
Var den forskare som ni var handledare för utresande eller inresande?
Namn

Utresande

Inresande

Antal

Antal

%

Utresande

8

10
0

Inresande

0

0

Total

8

10
0

Total
Ant
%
%
al
57
0
0
8
%
10
43
6
6
0
%
10
6
14 100
0

Hur fick ni kontakt med forskaren?

Vi har arbetat med forskaren tidigare

6

75

Total
Ant
%
%
al
3 50
9
64

Vi har arbetat tillsammans med den mottagande/sändande forskarmiljön tidigare

1

13

1

17

2

14

Vi blev kontaktade av forskaren då hen upplevde vårt forskarområde som relevant

0 0,0

0

0

0

0

Vi kontaktade forskaren då hens forskarområde bedömdes som relevant

1

13

2

33

3
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Någon annan aktör utanför den egna forskargruppen tipsade oss om forskaren

0

0

0

0

0

0

Annat:

0

0

0

8

0
10
0

0

Total

0
10
0

Namn

Utresande

Inresande

Antal

Antal

%

6

14 100

Hur har forskarutbytet fungerat enligt er bedömning?
Namn

Utresande

Inresande

Antal

Antal

%

%

Total
Ant
%
al

Som planerat

7

88

6

Varken eller

1

13

0

10
0
0

Inte som planerat

0

0

0

0

Annat:

0

0

Total

8

0
10
0

0
10
0

6

13

93

1

7

0

0

0

0

14 100

Utresande

Annat:

Den mottagande forskningsmiljön
förändrades under året då
nyckelaktörer där slutade vilket satte
vår utsända forskare i en besvärlig
situation som gon dock ändå löste bra.

Har forskarmobiliteten tillfört en direkt nytta för er forskargrupp/lärosäte?
1=i låg grad och 5 i hög grad
Tillfört kunskap och kompetens till forskargruppen
Utresan
de

1

0

0

Tota
l
Ant
%
%
al
0
0
0
0

2

0

0

0

0

0

3

1

13

0

0

1

7

4

2

25

0

2

14

5

5

63

6

11

79

Total

8

10
0

6

0
10
0
10
0

Namn

Antal

Inresan
de
%

Antal

0

14 100

Medfört en ökad internationalisering för forskargruppen
Utresande

Inresande

Total

25

1

0

0

0

Ant
%
al
0
0
0

2

0

0

0

0

0

0

3

1

13

1

17

2

14

4

3

38

2

33

5

36

5

4

3

50

8

50
10
0

7

Total

50
10
0

Namn

Antal

%

Antal

%

6

14 100

Bidragit till en utökad (internationell) rekryteringsbas
Namn

Utresande

Inresande

Antal

Antal

%

Total
Ant
%
%
al
0
0
0
0

1

0

0

2

2

29

1

17

3

23

3

4

57

2

33

6

46

4

0

0

1

17

1

8

5

1

2

23

7

33
10
0

3

Total

14
10
0

6

13 100

Antal svarande på frågan om utbytet bidragit till en utökad (internationell) rekryteringsbas var 7
utresande och 6 inresande

Skapat stärkta nätverk för forskargruppen och lärosätet

1

0

0

Total
Ant
%
%
al
0
0
0
0

2

0

0

0

0

0

3

0

0

1

17

1

7

4

4

50

2

33

6

43

Namn

Utresande

Inresande

Antal

Antal

%

0

26

5

4

Total

8

50
10
0

3

50
10
0

6

7

50

14 100

Bidragit till ökad kunskap i internationella EU-projekt (liknande Horisont 2020)
Namn

Utresande

Inresande

Antal

Antal

%
25

Total
Ant
%
%
al
0
0
2
14

1

2

2

0

0

0

0

0

0

3

3

38

1

17

4

29

4

2

25

3

50

5

36

5

1

2

21

8

33
10
0

3

Total

13
10
0

6

14 100

Har forskarutbytet medfört några resultat er forskargrupp/lärosäte?
Namn
Inneburit att vi är partner i ett eller flera internationella forskningsprojekt inom ex. Horisont 2020

Utresande

Inresande

Antal

Antal

%

%

Total
Ant
%
al

1

13

2

33

3

21

1

13

5

83

6

43

5

63

4

67

9

64

Inneburit fler internationella kontaktytor (t.ex. bjudits in till konferenser mm)

6

75

5

83

11

79

Inneburit ett utökat samarbete med företag

1

13

4

67

5

36

Inneburit att vi har lämnat in en eller flera patentansökningar

0

0

0

0

0

0

Inga resultat ännu

1

13

0

0

1

7

4

50

4

67

8

57

Inneburit att vi påbörjat att skriva en eller flera ansökningar till internationella forskningsprojekt inom ex
Horisont 2020
Inneburit ett fortsatt internationellt utbyte av forskare

Andra resultat:
Total

19

24

43
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Utresande

Andra resultat:

Som en direkt följd av projektet har den
utresande forskaren (Ackerley) fått ett
mycket prestigefullt anslag s.k. EU ERC
Consolidator Grant. Hon har även i
stark konkurrens fått en nationell
forskartjänst i Frankrike, s.k. CNRS
Senior Researcher.
gemensamma forskningspublikationer
meritering av forskaren
Det finns planer på framtida
gemensamma projekt. Diskussioner
pågår.
Publikationer tillsammans med partners

Inresande
Andra resultat:

2-3 artiklar i internationella akademiska
tidskrifter är under produktion.
Forskaren är numera anställd hos oss
Ett antal internationella publikationer
påbörjade, några redan publicerade!
Gemensamma publikationer (skrivna
och under utarbetande). Skrivit
ytterligare anslagsansökningar för att
stärka samarbetet yttelrigare.

Till vilka har ni spridit eventuella resultat:
Utresande

Inresande

Total

28

Privata företag inom projektets styrkeområde

1

5

Ant
%
al
6

Privata företag inom andra branscher än projektets styrkeområde

0

0

0

Andra lärosäten/forskningsmiljöer i Sverige

3

6

9

Andra internationella lärosäten/forskningsmiljöer (utöver den andra mottagande/sändande partnern)

5

6

11

Spridning av resultat har ännu inte skett

2

0

2

Andra:

1

0

1

12

17

28

Namn

Antal

Total

%

Antal

%

Utresande
Andra:

Projektet har löpande diskuterats med
såväl privata företag som
branschorganisationer inom de gröna
näringarna.

Hade forskarutbytet genomförts även om forskaren inte hade erhållit medel från
MoRE?
Namn

Utresande

Inresande

Antal

Antal

%

Ja

0

0

Ja men i mindre omfattning

0

Nej

8

Annat:

0

Total

8

0
10
0
0
10
0

Total
Ant
%
%
al
0
0
0
0
1

17

1

7

5

83

13

93

0

0
10
0

0

0

6

14 100

Är det något annat ni vill framföra till oss kopplat till MoRE?
Utresande
Vi tack för bra och flexibel administration.
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Personligen tycker jag att möjlighet till forskarutbyte är jättebra eftersom det ökar internationalisering och genomslag (gemensamma
publikationer med internat parter är ofta mer citerade)
Positivt att ni satsar mobilitetsstöd även på lite äldre forskare!
Inresande
Vi är mycket positiva, vilket nog framgår av ovanstående, och vi hoppas på fler sådana möjligheter!Vi tycker också att
formaliahanteringen varit mycket bra, speciellt när smärre justeringar i tid gjorts. Det är inte lätt att under tiden för ansökan förutse alla
tidsmässiga randvillkor som uppkommer under projekttiden.Alltså TACK!
MoRE var en helt igenom essentiell finansiering för att kunna genomföra utbytet. Det som saknats var möjligheten till förlängning.
Redovisning av använda medel var dock väl komplicerad/petig.
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Uppföljningar och utvärderingar som genomförs
finns tillgängliga på www.vgregion.se/analysportalen

