
   

 

 
 

Memorandum of Understanding mellan SEI och KTH 

Stockholm Environment Institute (SEI) och KTH har haft ett samarbetsavtal sedan 2014. 

Organisationerna avser fortsätta att stärka samarbetet långsiktigt, och SEI ingår nu som ett av KTH:s 

strategiska partnerskap. Sverige och världen står inför akuta och långsiktiga hållbarhetsutmaningar 

som kräver samverkan mellan forskning och samhällsaktörer inom industri, offentlig sektor och 

civilsamhälle. SEI och KTH har olika och kompletterande styrkor när det gäller teknik och hållbar 

utveckling. Genom samarbetet bidrar organisationerna till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar 

utveckling. 

 

I en omvärld under snabb förändring krävs partnerskap med kontinuerlig dialog på ledningsnivå, vilket 

medverkar till stabilitet för samarbete. Det finns en ömsesidig nytta av att fortsätta och utveckla 

befintliga samarbeten mellan SEI och KTH och då särskilt inom ett antal områden där det finns tydliga 

beröringspunkter. Ett stärkt samarbete är tänkt att uppmuntra och underlätta fortsatt samarbete inom 

de områden där SEI och KTH delar intressen. 

 

Samverkan skall ske inom utbildning, forskning och innovation och av särskilt intresse är utveckling 

av forskningssamarbeten inom områdena: historiska studier, medie- och kommunikation, 

miljöstrategisk analys, elteknik, industriell ekonomi och energisystemanalys, hållbar konsumtion och 

produktion, värdekedjeanalys, energisystem och energipolitik, sociotekniska studier, framtidsanalyser 

och policyanalys, innovationsstudier, mark- och vattenteknik, hållbar planering och hållbar utveckling, 

habitat och hållbar stadsutveckling. 

 

Övergripande mål 

Övergripande mål är att utveckla ett långsiktigt partnerskap mellan SEI och KTH som bygger på 

ömsesidig nytta och att båda parter utvecklar kunskap och tillämpningar genom gemensamma 

forskningsaktiviteter och personutbyten. Samarbetet syftar även till ökad synlighet internationellt och 

nationellt genom gemensam publicering och gemensamma seminarier, samt till ett ökat 

samhällsgenomslag när det gäller hållbar utveckling.  

 

Personutbyten är ett viktigt instrument för fördjupad samverkan. Genom strategiska överväganden kan 

nyttan av personutbyte öka inom specificerade områden. Positioner och områden för personutbyten 

skall ligga inom samarbetsområdena. Syfte med personutbytet och dess nytta för båda 

organisationerna bör specificeras i varje fall. 

 

Utbyte inom utbildning och forskning 

SEI och KTH vidareutvecklar nu ett fördjupat samarbete för att gemensamt utveckla forskning, 

utbildning och innovation. 

 

Medverkan av SEI i KTHs grundutbildning genom utmaningar till studenter samt gästföreläsningar är 

välkomna inslag. På motsvarande sätt kan KTH-forskare delta i arrangemang som SEI ordnar. Likaså 

är det värdefullt med utbyte mellan SEI och KTH när det gäller handledning av studenter och 

forskarstuderande. 

 



   

 

Organisation 

Organisering av samarbetet utvecklas och följs upp utifrån förslag som diskuteras vid undertecknande 

av detta Memorandum of Understanding. Därtill formuleras också ett gemensamt arbetsdokument som 

anger målsättningar för det fortsatta arbetet. 

 
 

Årlig uppföljning 

Föreslagna aktivitetstyper följs upp av ledningen vid SEI och KTH årligen. Tillfälle ges att diskutera 

omvärld, trender, framtida utmaningar, samt om inriktning på samarbeten behöver justeras. 

 

Kommunikation med anledning av denna avsiktsförklaring kan bland annat ske genom av parterna 

utsedda kontaktpersoner, dessa kan vara flera såväl hos KTH som hos SEI beroende på samarbetsfält. 

 

Parterna är medvetna om att detta Memorandum of Understanding utgör ett uttryck för parternas 

avsikter och att det följaktligen inte ska medföra några bindande rättigheter eller skyldigheter dem 

emellan. 
 

 

 

Stockholm, den 9 mars 2020 
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