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Nio lärosäten kraftsamlar för
ökad strategisk samverkan
Förväntningarna ökar på universiteten att ta en central roll i ett ökat kunskapsutbyte
mellan akademin och det omgivande samhället. I KLOSS-projektet gör nio lärosäten
gemensam sak för att tillsammans bli bättre på strategisk samverkan.
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– DET HÄR ÄR viktiga frågor

som kräver att vi utvecklar vårt
samverkansuppdrag och vässar
våra strategier, säger Helen
Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.
I
VINNOVA-finansierade
KLOSS, Kunskapsutbyte och lärande om strategisk samverkan,
arbetar ledande personer inom
samverkan från nio lärosäten
för att skapa en gemensam syn
på samverkan och försöka få
bort eventuella hinder.
For sk n i ng sf i na n siä rer na
VINNOVA och Vetenskapsrådet
har fått uppdrag av regeringen
att ta fram förslag på nya principer för fördelning av de statliga
anslagen, där samverkan ska
vara en viktig del.
– Samverkansskicklighet blir
en viktig kompentens för våra

– För oss är det viktigt att
samverkan leder till ökad kvalitet och relevans i vår forskning
och utbildning. Vi och våra samverkanspartners har olika roller,
men vi ska spela i samma lag,
säger Peter Värbrand, vicerektor vid Linköpings universitet.
KLOSS-
projektet initierades av KTH i
början av 2014.
– Vi insåg att det är en gemensam angelägenhet för Sverige att systematiskt utveckla
lärosätenas samarbeten med
både företag och övrigt omgivande samhället. Tack vare
VINNOVA öppnades en möjlighet att utveckla det här gemensamt, säger Margareta Norell
Bergendal, vicerektor för samverkan på KTH. l

I KORTHET

KLOSS
Kunskapsutbyte och lärande
om strategisk samverkan,
startades i början av 2014
och avslutas i augusti 2015.
Syftet är att kartlägga
framgångsrika former, metoder och verktyg för strategisk
samverkan som kommer vara
tillgänglig för alla svenska
lärosäten. Deltar gör, förutom
KTH och Linköpings universitet även Stockholms, Umeå,
Uppsala och Lunds universitet, Mälardalens högskola,
Högskolan i Jönköping samt
Sveriges Lantbruksuniversitet.

SAMARBETET INOM

Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet och en av nio aktiva
i styrgruppen för KLOSS.

forskare, säger Helen Dannetun.
Personrörlighet är ett kraftfullt verktyg för en ökad samverkan. Adjungerade professorer och industridoktorander är

vanliga vid våra universitet och
högskolor, men det måste även
bli enklare för forskare att lämna akademin för en längre eller
kortare period.

– Vi insåg att det är en
gemensam angelägenhet för
Sverige, säger Margareta
Norell Bergendal, vicerektor
för samverkan på KTH och
initiativtagare till KLOSS.
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– din ingång till forskningsbaserad innovation

Forskningen vid Stockholms universitet håller hög kvalitet
och många av våra forskargrupper befinner sig i forskningens
framkant. Vår ämnesbredd gynnar utvecklande samarbeten
över vetenskapsområden.
Forskningen bidrar både till vår förståelse av världen omkring
oss och till dess fortsatta utveckling.
Som samarbetspart till Innovationskontoret får företag
och myndigheter möjlighet att komma i kontakt med de
spännande idéer och innovationer som utvecklats av forskare
och studenter vid Stockholms universitet.

+PPQXCVKQPUMQPVQTGV
www.su.se/innovation innovation@su.se

