
KLOSS AkUt – Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan – Akademi Ut
Erfarenheter från ett projekt där 11 lärosäten samarbetat och prövat utåtgående personrörlighet.

Akademiker i rörelse
Erfarenheter och inspiration från akademiker  
som vistats i externa organisationer



Du ser framför dig en skrift som vi hoppas ska ge dig inspiration till ökad rörlighet 

från våra lärosäten ut i organisationer utanför den akademiska världen. 

 I skriften finns ett flertal exempel på genomförda vistelser av lärare och 

forskare i externa organisationer, men även generella erfarenheter och tips kring 

personrörlighet från akademin från projektet KLOSS AkUt (Kunskap och Lärande 

om Strategisk Samverkan, Akademi Ut).

  Många akademiker saknar aktuell erfarenhet av arbetslivet utanför hög

skole sektorn, vilket kan leda till begränsningar i förhållande till studenter och 

utmanings relaterade forskningsprojekt. Vi har genom projektet KLOSS AkUt 

(med stöd av Vinnova) kunnat erbjuda 40 personer från 11 lärosäten möjligheten 

att under en period regelbundet tillbringa tid i en extern organisation – många 

olika typer av organisationer har adresserats.

 En rad goda resultat kan konstateras, ökade kontaktytor öppnar möjligheter 

till samarbeten av hög relevans. De externa organisationerna uttrycker nyttan 

med att »låna en akademiker« – nya tankar förs in i verksamheten. De enskilda 

lärarna och även deras grupper inspireras till nytänkande i både forskning och 

utbildning. Relationer skapas som kan bli långvariga, om ömsesidig nytta upp

levs. Hela KLOSS AkUtprojektet finns dokumenterat i KLOSS AkUt slutrapport, 

den här skriften är en kortversion där du får flera exempel på »akademiker  

i rörelse« – hoppas att du blir inspirerad!

 Varmt tack till vår uthålliga projektledning, delprojektledarna vid  lärosätena 

och till alla akademiker i rörelse och värdorganisationer som medverkat och 

 delgett oss sina reflektioner och erfarenheter!

Stockholm i december 2016

Styrgruppen för KLOSS AkUt genom Margareta Norell Bergendahl 

Vicerektor för samverkan, KTH, ordförande i KLOSS AkUt styrgrupp

Ord från styrgrupp KLOSS AkUt

Anders Wennberg, 
Chalmers

Yvonne  Eriksson, 
 Mälardalens  högskola

Helena  Lindholm, 
 Göteborgs  universitet

Mats  Danielson, 
Stockholms 
 universitet

Lars  Niklasson, 
 Jönköping  University

Margareta Norell 
Bergendahl, KTH

Peter Värbrand, 
 Linköpings 
 universitet

Erik Fahlbeck, 
 Sveriges lantbruks
universitet

Agneta Marell,  
Umeå universitet

Anders Malmberg, 
Uppsala universitet

Klas Malmqvist, 
Lunds universitet



3

Samverkan är sedan 1998 lagstadgat för svenska läro
säten. Under senare år har samverkan kommit allt 
högre på agendan och det pågår på svenska lärosäten 
ett intensifierat arbete med att utveckla samverkan 
och hur man mer strategiskt ska samverka med 
externa organisationer.

»Att flytta på folk är det enda 
 sättet som funkar«

I sin mest grundläggande form sker samverkan 
 mellan två människor. I mötet mellan en akademiker 
och en extern part kan frön till fruktbar  samverkan 
sås. En särskild form av samverkan är personrörlig
het mellan lärosäten och externa parter.
 Personrörlighet utgör en av de mest centrala 
mekanismerna för samverkan mellan akademi och 
externa organisationer. Personrörlighet skapar för
utsättningar för att lärosätets utbildning och forsk
ning kommer till nytta i det omgivande samhället, 
och blir samtidigt en kvalitetsdrivande faktor för 
den högre utbildningen. Individer som har person
liga erfarenheter från arbete i såväl den akademiska 
 sfären som från externa organisationer bidrar på  
ett viktigt sätt till kunskapsöverföring och ökad 
relevans i utbildning och forskning. 

»Olika miljöer kräver att vi  
flyttar på oss till andra platser«

Personrörlighet skapar betydande värde för de 
inblandade parterna, men också för samhället i 
övrigt. För svenska företag och organisationer är 

Akademiker i rörelse för långsiktiga 
 relationer och stärkt samverkansförmåga

direkta kontakter med forskare/lärare det kraft
fullaste sättet att lära känna forskningsfronten på ett 
visst område och att få tillgång till forskningsbaserad 
kunskap. När dessa impulser bidrar till innovationer 
och verksamhetsutveckling skapas det viktiga ringar 
på vattnet genom vilka akademisk forskning stärker 
den ekonomiska utvecklingen. 
 Men även verksamheter vid lärosätena har för
delar att vinna på personrörlighet. Rörlighet in till 
lärosätena berikar såväl utbildning som forskning, 
genom att erfarenheter och nätverk från viktiga 
externa organisationer görs tillgängliga för läro
sätets personal och – såväl indirekt som direkt – dess 
 studenter. Det finns också goda exempel på hur sådan 
personrörlighet hjälpt till att knyta samman olika 
akademiska miljöer kring gemensamt mångveten
skapligt arbete inom ett problemområde. 

»Det har varit helt fantastiskt«
Majoriteten av svenska lärosäten har väletablerade 
och systematiska processer för att underlätta  
för externt verksamma forskare att arbeta inom 
 akademin (exempelvis adjungerade professorer, 
industridoktorander, affilierad fakultet). 
 Däremot är den omvända formen, det vill säga 
lärare eller forskare från akademin som verkar  
på deltid utanför lärosätet i externa organisationer, 
 relativt oprövad. Det finns ett betydande intresse  
i  omvärlden för sådan rörlighet.
 Denna skrift fokuserar på erfarenheter och inspi
ration kring just sådan utåtgående rörlighet. Erfaren
heterna baseras framför allt på de akademiker och 
värdar som varit involverade i samarbetsprojektet 
KLOSS AkUt (Akademi Ut). 
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Deltagare vid KLOSS AkUt konferens den 2 juni 2016. Fotograf: Jann Lipka.

I KLOSS AkUt har 40 akademiker från 11 lärosäten 
under en period tillbringat tid i en extern organisation.
 I denna skrift får du ta del erfarenheter från 
akademiker i rörelse samt hur värdorganisationerna 
har upplevt vistelserna. Förhoppningsvis kan dessa 
erfarenheter stimulera lärosäten och externa orga
nisationer att fortsätta utveckla utåtgående person
rörlighet och inspirera till fler akademiker i rörelse. 
 Se längre bak i denna skrift för beskrivning av
projektet KLOSS AkUt.

»Jättekul, för det ger ju nya  
tankar och också bekräftelse«

Den sammantagna erfarenheten från KLOSS AkUt 
visar att akademiker i rörelse kan skapa värde för 
såväl individ, hemvistmiljö som externa organisatio
ner oberoende av vilket lärosäte, ämne eller extern 
organisation det handlar om. 

Gemensamt för värdar och akademiker är att vistel
sen kan innebära flera uppdrag, som att exempelvis 
vara en ambassadör för den egna verksamheten, 
vara en guide för den andre in i den egna verksam
heten och att utgöra en brygga mellan akademin och 
externa parter. 

»Bygga modeller för samarbete  
i redan pågående arbeten«

Viktiga framgångsfaktorer för utåtgående person
rörlighet är att:
•   Insatsen ligger i linje med strategiska prioriteringar 

hos ingående parter. 
•   Tidigt identifiera och tydliggöra förväntningar.
•   Akademikern som är i rörelse bör vara en aktiv 

»medarbetare« och ha en fysisk arbetsplats hos 
värdorganisationen, vilket bäddar för bättre inter
aktion, bredare samverkan och nätverksbyggande.

•   Insatsen följs upp och utvecklas både under vistel
sen och efteråt.
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För akademikern i rörelse

•   I samband med en vistelse hos en extern part bör 
man förbereda sig för vilka frågor och perspektiv 
som kan vara av värde att ta med sig tillbaka till 
utbildning och forskning. 

•   Formulera vilket mervärde din vistelse kan  
bidra med för värdorganisationen.

•   Säkerställ att det genomförs aktiviteter innan 
 vistelsen för att tydliggöra förväntningar.

•   Reflektera löpande över lärdomar i vistelsen,  
en användbar metod är fokusgruppsamtal  
med värdar.

•   Förbered hur lärdomar av vistelsen ska spridas  
till kollegor på lärosätet.

•   I de fall värdorganisationen har adjungerade 
professorer, industri eller kommundoktorander 
knutna till ditt lärosäte – informera dessa om att  
du kommer finnas där en viss tid.

För lärosätet

•   KLOSS AkUt visar på mervärden då ett  lärosäte 
själv lyser ut och fördelar stöd till utåtgående 
rörlighet bland akademiker. Akademiker i rörelse 
kan stimulera utveckling inom ett flertal områden 
beroende på lärosätets övergripande prioriteringar 
och samverkansstrategier. 

•   Tydliggör vilka effekter av vistelsen som förväntas i 
akademikerns hemmiljö och på lärosätet. Detta kan 
innebära att utveckla nya kontakter och relationer, 
förstärka befintliga relationer, komplettera pågå
ende satsningar, inspirera miljöer ovana vid extern 
samverkan med mera. 

•   Program och insatser kring rörliga akademiker 
bör på något sätt belysas i samverkansstrategier. 
Använd gärna goda exempel för att stimulera 
utveckling.

•   Om ett lärosäte bedömer att samverkan och sam
verkansskicklighet i allmänhet bör stimuleras så är 
medvetet arbete kring utåtgående personrörlighet 
ett effektivt sätt att skapa förmåga som dessutom 
är möjligt att dokumentera och lägga till i merite
ringsportföljer.

Att tänka på i samband med  
utåtgående personrörlighet

För värden

•   Formulera vilka mervärden vistelsen kan innebära 
för verksamheten.

•   Akademikern som vistas i din organisation bör 
vara en aktiv »medarbetare« och ha en fysisk 
arbetsplats hos värdorganisationen för att kunna 
vara närvarande och aktivt delta i verksamheten. 
Planera detta innan vistelsen inleds.

•   Avsätt tid för löpande avstämning och dialog med 
akademikern.

•   Reflektera löpande över lärdomar i vistelsen,  
en användbar metod är fokusgruppsamtal med 
akademiker i rörelse.

För värdorganisationen

•   Att ta emot en akademiker i rörelse bör ses som ett 
strategiskt samarbete som kopplas mot priorite
ringar inom verksamheten. Ledningsengagemang 
och engagemang på rätt nivå i organisationen är en 
förutsättning för framgång.

•   Säkerställ att en värdperson till akademikern  
i rörelse finns utpekad och att tid finns avsatt  
för detta. 

•   Se till att det planeras aktiviteter för att sätta in 
akademikern i organisationens uppdrag och affär. 

•   Tydliggör hur ni bäst kan ta tillvara på akademi
kern för att sprida kunskap i er organisation om 
dennes lärosäte och verksamhet för att främja 
nätverksbygge och andra utbyten. 

•   Genomför uppföljning efter genomförd vistelse.

»Jag hade ingen forskarbakgrund 
och akademikern hade inga 
 kontakter med mig eller min  
grupp tidigare«
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Anette Hallin,  
Mälardalens högskola
Är man intresserad av hur verksam
heter organiseras är det nödvändigt att 
komma nära organisationer. Det menar 
Anette Hallin, docent i företagseko
nomi på Mälardalens högskola.
 – Man får möjlighet att ställa andra 
frågor och få andra svar när man befin
ner sig i miljön man studerar.
 En dag i veckan under ett halvår har 
Anette arbetat hos avfallsföretaget 

Inger Eriksson,  
Stockholms universitet
Inger Eriksson brinner för forskning 
som fokuserar på frågor som  bottnar  
i lärarnas utmaningar – istället för på  
teori. Under sitt halvår i KLOSS AkUt 
delade hon sin 20procentiga tid 
 mellan utbildningsförvaltningen i 
Stockholms stad och klassrummet  
i Sjöstadsskolan.
 – Ämnesdidaktisk forskning kan inte 
bara bedrivas bakom ett skrivbord. Jag 
skulle stå mig slätt om jag inte fick vara 
ute bland lärare och elever.
 Inger Eriksson är professor i pedago
gik vid Stockholms universitet. Hon är 

»Projektet har bidragit till att vi 
har haft möjlighet att  strukturera 
vårt samarbete och identifiera 
viktiga förutsättningar för 
framtida arbete. Vi har också 
ut  arbetat några tänkbara sam
verkansmodeller, identifierat 
vilka styrkor och svagheter  
de har, som vi nu ska gå vidare 
med för besluta om för en  
mer formaliserad samverkan 
mellan skolhuvudmännen och 
läro säten.«

Vafab Miljö – en för henne främmande 
bransch. Tanken att vistas i en okänd 
kultur kan kännas besvärlig till en bör
jan, menar hon, men det finns också ett 
värde i att möta det som är främmande. 
Hon har hunnit träffa många engage
rade och inspirerande människor, och 
sett hur organiseringsprocesserna i 
företaget präglas av att branschen är 
konkurrensutsatt samtidigt som den är 
hårt reglerad. 
 – Att få se detta i praktiken; hur kon
flikter mellan olika perspektiv uppstår 
och löses, är spännande för en organi
sationsforskare.
 Anettes Hallins råd till dem som är 
inblandade i liknande utbyten är att 
redan från början se till att upplägget 
designas så att alla inblandade parter 
får det de vill ha. Lyckas man skapa en 
sådan »winwinsituation« kan sam
arbetet fördjupas. Som nu. Trots att 
utbytet genom KLOSS AkUt är slut 
fortsätter Vafab Miljö att finansiera 
Anette Hallins tid så att hon kan jobba 
vidare med att analysera det material 
hon samlat in. Företaget ställer också 
upp som caseföretag i undervisningen 
av en kurs på högskolan.
 – Relationen som utvecklats mellan 
Mälardalens högskola och Vafab Miljö 
kommer alltså inte bara forskningen till 
del, utan även studenterna.

också en av de vetenskapliga ledarna 
för Stockholm Teaching & Learning 
 Studies, som är en samverkansplattform 
mellan skolhuvudmän i Stockholms län 
och forskare vid universitet. 
 Efter sitt utbyte har hon blivit ännu 
mer stärkt i sin uppfattning att det 
behövs en ny typ av forskning, som tar 
allt större hänsyn till lärarnas erfaren
heter och utmaningar.
 – Min uppfattning är att utbildnings
förvaltningen i flera avseenden hade en 
bättre beredskap för det här kunskaps
utbytet än vad universitetet hade. Vi 
inom den samhällsvetenskapliga forsk
ningen har också mycket att lära av 
kollegorna inom teknik och naturveten
skap när det gäller praktikutvecklande 
forskning, säger Inger Eriksson.
 Tanken är att fördjupa samarbetet 
mellan parterna, bland annat med hjälp 
av den rapport som Inger Eriksson 
skrev under projekttiden.

Bästa rådet till någon som funderar på 
att ta samma steg som du?
 – Ha en öppen attityd och utgå från 
att du har mycket att lära dig av den 
grupp du kommer till. Och tänk på att 
utnyttja projekttiden väl eftersom den 
är begränsad.

Carina Färm,  
Vafab Miljö AB

»Samarbetet har varit mycket 
givande. Dels för mig som VD 
genom att diskutera frågor 
kring organisering och verksam
hetsstyrning utifrån ett annat 
perspektiv än vad som normalt 
görs i samarbete med konsulter 
eller på olika typer av semina
rier. Men även för de chefer och 
ledare som deltagit i möten och 
workshops som genomförts 
under halvåret. KLOSS AkUtpro
jektet har lett till att vi nu planerar 
en utbildning för organisationen 
tillsammans med Mälardalens 
högskola och vi skissar på en 
fortsättning kopplat till Anettes 
forskning. Det känns verkligen 
roligt och inspirerande!«

Katarina Arkehag,  
chef för  
FoU- enheten, 
utbildnings-
förvaltningen, 
Stockholms stad
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Mattias Nyberg, 
Scania

Dilian Gurov, KTH
Utan kontakter i industri och näringsliv 
kan det vara svårt att få medel till sin 
forskning. För Dilian Gurov vid KTH 
blev KLOSS AkUt en möjlighet att 
utveckla en sådan kontakt och sam
tidigt testa en ansats. Dilian Gurov 
mötte sin värd Mattias Nyberg på KTH, 
där denne fungerar som adjungerad 
professor. De diskuterade en dokto
rands forskning och var oense om en 
akademisk ansats för området. 

– Jag var nyfiken på om det skulle gå 
att applicera en särskild metod för att 
verifiera kod på Scania, och Mattias 
Nyberg trodde att det skulle bli för 
komplicerat. Det var en bra början. 
KLOSS AkUt gav oss möjligheten att 
på plats hos Scania och med den kod 
som finns i Scanias lastbilar testa om 
metoden kan hantera och verifiera 
specifik kod. 
 Scania anställde två exjobbare till 
projektet som utförde stora delar av 
arbetet. På så vis fick Dilian Gurov 
möjlighet att fokusera på de principiella 
och abstrakta aspekterna av ansatsen. 
 – Vi kom till slutsatsen att vår ansats 
var riktig. Nu fortsätter vi utveckla 
arbetet och ska försöka automatisera 
aktiviteten. Om det fungerar kommer 
metoden integreras i Scanias mjukvaru
utvecklingsprocess. 
 Kontakten med industrin och möj
ligheten att testa akademiska ansatser 
i praktiken var viktiga drivkrafter för 
Dilian Gurov. Men också möjligheten att 
sprida erfarenheten. 
 – När jag undervisar mina studenter 
i dessa metoder kan jag direkt hänvisa 
till det här projektet. Att metoderna har 
använts hos ett världsberömt företag. 
Det är en bra story för att motivera 
studenterna till att lära sig analys
verktygen. 

»Projektet har undersökt om 
formell verifiering av mjukvara 
kan fungera industriellt för att 
verifiera mjukvaran i Scanias 
egenutvecklade inbyggda 
system. Resultatet är oväntat 
positivt och har gjort att Scania 
har fått upp ögonen för formell 
verifiering som alternativ till tra
ditionell testning. Vi ser nu detta 
som ett spännande område 
som både kan höja kvalitén och 
spara mycket testningsresurser. 
Scania har därför beslutat att 
fortsätta samarbetet med Dilian 
och har sökt och fått beviljat 
ett fortsättningsprojekt inom 
ITEA3.«

»Kompetenscentrum för flerspråkig
het (Umeå kommun) har genom detta 
projekt fått möjlighet att utveckla 
verksamheten med fokus på natio
nella minoritetsspråk men även meto
der för såväl när som fjärrundervis
ning. Det har varit ett lärorikt och 
kunskapshöjande arbete. Erfarenhet
erna tar vi med oss in i vårt fortsatta 
utvecklingsarbete. Under vårterminen 
2016, efter att KLOSS AkUt tagit slut, 
fortsatte vårt samarbete med Hanna 
Outakoski och hennes studenter vid 
Umeå universitet. De genomförde 
språkdusch för nord och sydsamiska 
elever tillsammans med pedagoger 
från Kompetenscentrum för flersprå
kighet. På så sätt nyttjas och utveck
las kompetens utifrån vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet.  
Vi ser fram emot den här typen av 
samarbete även i framtiden.«

Marie Karling, 
Umeå kommun

Hanna Outakoski,  
Umeå universitet
Hanna Outakoski är forskaren som 
gärna söker sig utanför institutionens 
väggar. I arbetet med att undervisa 
framtida lärare i samiska och skapa 
fjärrundervisningsmöjligheter i nord

samiska är det viktigt att nå ut och 
bidra till att stärka minoritetsspråkens 
position i samhället. 
 – Vi som jobbar med nationella 
minoritetsspråk och små språk över
huvudtaget på akademierna ser oftast 
inte så mycket av den kommunala verk
samheten. Vi undervisar lärarna, men 
saknar insyn i vad som händer i yrket 
senare. För oss är det enormt viktigt 
att ha möjligheten att blicka med vårt 
perspektiv, berättar Hanna Outakoski.
 Ambitionen att arbeta med Umeå 
kommuns Kompetenscentrum för 
flerspråkighet fanns sen gammalt, men 
det var genom KLOSS AkUt alla bitar föll 
på plats. Genom ett fruktbart samarbete 
mellan kommunen och forskaren skapa
des bättre förutsättningar för språk
duschar i nationella minoritetsspråk och 
fjärrundervisning i modersmål. 
 – Projektet var oerhört lyckat och 
vi har sedan dess utvecklat ett fort
satt samarbete med kommunen. Våra 
blivande lärare har tidigare haft få 
möjligheter att göra praktik. Nu får de 
en möjlighet att leda språkduschar på 
Kompetenscentrum för flerspråkighet. 
Att arbetet kunde fortsätta efter pro
jektets slut var väldigt viktigt för bägge 
parter, avslutar Hanna Outakoski.
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Personrörlighet genom akademiker i rörelse kan  
ge mervärden på ett flertal sätt. Nedan redovisas  
ett antal ytterligare tänkbara mervärden, utöver  
de som exemplen i denna skrift visar upp.

Mervärden för akademiker och lärosäten 

Genom vistelser i externa organisationer erhålls kun
skaper och insikter om de problemställningar, system 
och metoder som används i praktiken som sedan kan 
relateras till i program och kurser samt i pågående 
eller kommande forskning. Därtill knyts kontakter 
som kan vara användbara för fortsatt  samverkan i 
forskning eller i utbildning. Dessutom får akademi
kern en erfarenhet som kan bli meriterande.

Mervärden

Mervärden för värdar och värdorganisationer

Genom att ta emot en akademiker i rörelse kan 
externa organisationer uppnå en rad mervärden, 
utöver eventuella konkreta projektresultat. Några 
exempel på sådana är: kännedom om forsknings
fronten, tillgång till forskningstänkande och metodik, 
extrakapacitet som kan dyka ner på djupet i vissa 
frågeställningar och tillgång till unik utrustning på 
universiteten. Genom att ta emot akademiker som 
har fokus på utbildning så får den mottagande parten 
uppdaterade insikter om dagens utbildning samt en 
kontakt för fortsatt samverkan.
 Förskola, grundskola och gymnasium ska 
utveckla och bedriva en undervisning som vilar på 
vetenskaplig grund enligt nya Skollagen från 2010. 
Akademiker i rörelse är en insats som kan möta detta 
utvecklingsbehov. 

Några citat från akademiker i rörelse  
från KLOSS AkUt

»Kursernas innehåll i våra program måste 
relatera till den verksamhet och det yrke 
som studenterna utbildar sig till.«

»Vi håller kontakten och en annan  
form av samverkan har uppstått  mellan 
parterna, samverkan som kan bli en 
 långvarig kunskapsutbytesrelation 
 mellan parterna.«

»I mitt område (teknik) är samverkan 
fundamental för akademins förståelse  
för industrins utmaningar, samt för att 
kunskap och forsknings resultat ska 
kunna överföras till praktisk nytta.«

»Utan KLOSS AkUt hade det varit svårt  
att få till det nya samverkansprojektet, 
ett projekt som också gör att det kan  
gå att bygga större samverkansprojekt.«

»Har gett material som jag kan använda 
i egen forskning. Har gett ett kontaktnät 
som eventuellt kan användas för egen
initierade forskningsprojekt i framtiden.«

»Bidrar till min meritportfölj inom 
 samverkan.«

»Min forskning och karriär har fått  
ett rejält lyft genom KLOSS AkUt.«

Några citat från deltagande externa 
 organisationer i KLOSS AkUt

»Samverkan mellan näringsliv och 
 akademi är en förutsättning för ett 
 framtida gott näringslivsklimat och  
god innovationskraft i Sverige.«

»Leder till ökad kvalitet på avdelningarna  
i vår verksamhet.«

»Resulterat i tre modeller för samverkan 
som vi kan bygga vidare på.«

»Erfarenheterna har skapat en insikt  
som kommer att leda till fler utbyten.«
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Helena Nordström 
Källström,  
Sveriges lant-
bruksuniversitet

Jesper Broberg, Svenska 
 Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapet anställer varje 
år cirka 30–40 personer med examen 
från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. 
Forskningen som bedrivs där är en viktig 
källa till ny kunskap som sällskapets råd
givare kan använda sig av i sina kontak
ter med lantbrukare runt om i landet.
 Att få medverka som värd i KLOSS 
AkUt har varit nyttigt för hela organisa
tionen, anser Jesper Broberg, för
bundsdirektör för Hushållningssällska
pet. SLUforskaren Helena Nordström 

Källström har under sin utbytestid tittat 
närmare på hur Hushållningssällskapet 
tar hand om sina industridoktorander. 
Hon besökte 7–8 hushållningssällskap  
i landet och fick uppslag till minst 15 
nya forskningsidéer.
 – De tankarna och förslagen hade 
aldrig kommit fram om inte Helena 
hade varit på plats och lärt känna 
 organisationen, säger Jesper Broberg.
 – Den digitala utvecklingen är här 
för att stanna, men vi får aldrig glömma 
hur viktiga de fysiska mötena är. Det 
skapar en legitimitet för fortsatta forsk
ningssamarbeten.
 Att ytterligare närma sig SLU och 
andra lärosäten är också bra ur fler 
aspekter för Hushållningssällskapet:
 – Dokumenterad samverkan med 
akademin är något som framhålls allt 
oftare när vi söker pengar från bland 
andra stiftelser och Landsbygdspro
grammet, säger Jesper Broberg.
 Under hösten har samarbetet fördju
pats – bland annat genom att Hushåll
ningssällskapet valde SLU i Ultuna som 
plats för sin årliga medarbetarkonferens 
med 500 deltagare.

»Jag vill att min forskning ska 
vara praktiknära. Jag vill åstad
komma förändringar i lantbru
ket och jag har fått många nya, 
intresserade och intressanta 
kontakter. Nu saknas bara en 
matchning med rätt personer 
inom forskarvärlden.«

»Projektet hade ett stort värde 
för mig för att det gav mig 
möjligheten att se till att mina 
forskningsresultat blir tilläm
pade direkt. Tack vare diskus
sioner med Volvos ingenjörer 
fick jag lära mig mycket om 
fordonsindustrins utmaningar 
som i sin tur leder till att jag 
nu är i slutfasen av en bok om 
mjuk varuarkitektur i moderna 
fordon. Jag kunde även ta med 
flera exempel till mina kurser så 
att kunskapen från Volvo sprids 
även till mina studenter. Jag 
hoppas att jag kommer att ha 
samma möjlighet i framtiden att 
kunna tillbringa lika mycket tid 
med andra företag.«

Miroslaw Staron, 
Chalmers

»Utbytet har givit en bra inblick 
i hur samarbete med akademin 
ter sig inifrån ett större företag. 
Eftersom både vi och Volvo vill 
samarbeta mer strategiskt till
sammans är det viktigt med den 
förståelsen. Jag tror lite längre 
vistelser där akademiker har sitt 
arbete förlagt ute på ett företag 
är en intressant väg framöver.«

Jonas Detterfelt, 
Linköpings  
universitet

Tord Hermansson, Volvo Cars
Tord Hermansson är en varm anhäng
are av utbyten. Under flera års tid har 
han och kollegorna på Volvo Cars arbe
tat med att få till flöden från akademin 
till företaget. 
 – Vi har duktiga medarbetare från oss 
ute på olika lärosäten men det har varit 
svårare åt andra hållet. Men med hjälp 
av det här projektet fick vi skjuts i rätt 
riktning, säger Tord Hermansson, chef 
för forskning och extern samverkan.
 Genom KLOSS AkUt har Volvo Cars 
haft två utbyten med sinsemellan olika 
syften. Med Chalmers har företaget 
av tradition upparbetade samarbeten, 
och här bestod utbytet i att ta fram 
ett utbildningsprogram för Volvo Cars 
medarbetare och som även kommer 
att bli en ny utbildning på Chalmers. 
Utbytet med Linköpings universitet 
handlade om att bygga nätverk.
 – Sverige är ett litet land, och Volvo 
är en liten spelare i bilbranschen. För 
oss är det viktigt att både bygga rela
tioner och ha kunskap i närområdet för 

att kunna fortsätta ligga i framkant och 
utvecklas. Då är det väldigt värdefullt 
att ha en professor på plats som kan 
blöta och värdera frågor med våra 
specialister och som kan se vilka de vik
tigaste frågorna är som vi brottas med. 
 Han skulle vilja se att medarbetare 
från akademin hade större möjlighet att 
sköta delar av sitt vardagsarbete ute på 
företaget – att bara byta miljö kostar 
inget, menar han. 
 – Lärosätena hamnar ofta i en diskus
sion om hur utbyten ska finansieras, och 
det är synd att behöva fastna där. För 
bara en så enkel sak som att sitta i sam
ma miljö skapar ett betydande vär de. 
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Anneli Nordqvist, AstraZeneca
En viktig dörröppnare som kan leda till 
utökat kunskapsutbyte – och en ypper
lig chans för AstraZeneca att bredda 
sin rekryteringsbas. Så sammanfattar 
Anneli Nordqvist, Associate Principal 
Scientist på AstraZeneca, värdskapet i 
KLOSS AkUt.
 Under ett halvårs tid tillbringade 
Christian Sköld, Institutionen för läke
medelskemi vid Uppsala universitet, 
ungefär var femte vecka på Astra
Zeneca Gothenburg. Hans främsta upp
drag var att studera tredimensionella 
strukturer hos stora cykliska molekyler 
– som på sikt kan användas som läke
medel.
 – Christian och jag har samma bak
grund. Men vi har valt olika vägar. I dag 
jobbar jag med tillämpad forskning, 
medan Christian har stor kunskap av 

Stefan Pirard, Jönköpings kommun
Tack vare samverkan med Jönköping 
University har utbildningsförvaltningen 
fått flera projekt på banan, som ökar 
kunskapsutbytet mellan lärare i kom
munen. 
 – Vi hade dragit upp planerna, men i 
och med samarbetet med Martin Hugo 
från högskolan så har processerna 
påskyndats. Han har också hjälpt till att 
formulera våra tankar så det finns en 
vetenskaplig grund som vi kan landa i 
när vi börjar planera, berättar Stefan 
Pirard, internkonsult på utbildnings
förvaltningen i Jönköping.

»Jag är otroligt nöjd och har fått 
med mig mycket kunskap och 
nya kontakter som jag kommer 
ha stor glädje av i många år 
framåt. Det är ovärderligt. Om 
jag bara ser till mig själv, så får 
jag jobba med det roligaste jag 
vet, med yrkesverksamma, och 
det hade jag nog inte gjort om 
jag inte deltagit i KLOSS AkUt. 
Jag har fått näring i mitt jobb. 
Jag får träffa människor som 
gör så bra saker, bland annat 
i nätverket för skolor som tar 
emot nyanlända barn. Det gör 
mig positiv till utveckling  
i  skolans värld.«

metodutveckling. Det är en erfarenhet 
vi kan dra stor nytta av, säger Anneli 
Nordqvist.
 Hon betonar att AstraZeneca är ett 
forskningsbaserat företag och att utan 
täta kontakter med skickliga forskare 
skulle företaget stå sig slätt i den hårda 
konkurrensen. I fallet med Christian 
Sköld blev utfallet extra bra eftersom 
han kunde visa på beräkningar som 
stödde den hypotes som Anneli Nord
qvist och hennes kollegor redan hade  
i projektet.
 En annan fördel med att ha en 
 forskare från ett universitet på plats  
är att spontana förslag om nya forsk
ningsidéer kan dyka upp. Förslag som 
 fördjupar akademins förståelse om vad 
en forskare på ett läkemedelsföretag 
kan behöva för stöd i sitt arbete.
 – Jag vet också att Christian i sin 
handledning och undervisning av stu
denter ibland lyfter exempel från oss. 
Det är förstås väldigt positivt för Astra
Zeneca inför framtida rekryteringar, 
säger Anneli Nordqvist och påpekar 
samtidigt att samarbetet kommer 
 fortsätta.
 – Att göra förutsägelser är själva kär
nan i vad vi beräkningskemister gör och 
vi kommer i framtiden utvärdera andra 
beräkningsmetoder för våra cykliska 
molekyler och jämföra resultaten med 
experiment.

De projekt som Martin Hugo varit 
inblandade i är dels ett professionspro
gram, där personal från utbildnings
förvaltningen kompetensutvecklas via 
skräddarsydda kurser på högskolan. 
De har också byggt upp ett utbyte 
mellan erfarna och nyutbildade lärare. 
Dessutom har ett nätverk startats där 
flera kommuner i regionen ingår, där 
personal delar erfarenheter av att ta 
emot nyanlända barn. 
 – Nätverket har blivit ett bra stöd för 
många av kommunerna, som är ovana 
vid att ta emot nyanlända. Vi från Jön
köping kan ge kommunerna draghjälp 
genom att dela våra erfarenheter och 
tankar, säger Stefan Pirard.
 Martin Hugo har varit knuten till för
valtningen under drygt ett års tid. Han 
har en bakgrund som grundskolelärare, 
och har sedan disputerat och forskat på 
Jönköping University. Han kommer att 
fortsätta samarbeta med förvaltningen 
även efter att KLOSS AkUt avslutats.
 – Via Martin har vi möjlighet att ta 
oss in i den hierarkiska organisationen 
som högskolan har, och det underlättar 
mycket. Högskolan är väsentlig för oss, 
samarbetet är oerhört viktigt. Det här  
är bara positivt för framtiden, säger 
Stefan Pirard.

Christian Sköld, 
Uppsala  
universitet

»Vistelsen på AstraZeneca och 
det vetenskapliga utbytet av 
kunskap och metoder har varit 
mycket givande, med en positiv 
inverkan både på min forskning 
och i min undervisning. KLOSS 
AkUtprojektet har också gett 
upphov till fortsatt samarbete 
inom två vitt skilda forsknings
områden.«

Martin Hugo,  
Jönköping  
University
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»The cooperation has been 
very productive and fruitful. We 
worked together on the jointly 
interested topic and quite some 
nice ideas came out that have 
the potential to develop even 
further. We learned from each 
other and benefited a lot from 
the KLOSS AkUt activity not 
only because of the good results 
from this specific project, but 
also the possibility to achieve 
better understanding on how 
to connect the research in both 
academia and industry sides in  
a better way.«

Mats Hedenskog, 
direktor på  
Föreningen 
Skyddsvärnet 
Göteborg

Cathy Yao Chen, 
ABB

Frida Petersson, Göteborgs  
universitet
– Att utveckla samverkansformer 
med praktiken är centralt för mitt 
ämne, socialt arbete. I såväl forskning 
som undervisning är jag mån om att 
integrera praktiker och brukarfokus. 
Efter några år på akademin saknar 
jag närheten till fältet samtidigt som 
min upplevelse är att de spännande 
forskningsfrågorna ofta väcks ur den 
konkreta praktiken.
 Det var med höga förväntningar 
Frida Petersson steg in i KLOSS AkUt 
projektet. Som erfaren akademiker såg 
hon möjligheten att förnya och fördjupa 
kontakten med sitt fält. Samtidigt ville 
hon väcka nya impulser och idéer för 
sin forskning och undervisning.

Peiyuan Chen, Chalmers
En patentansökan, ansökan om ytter
ligare ett gemensamt projekt för en 
filosofie doktor och ansökan till ytter
ligare ett mobilitetsprojekt. Det blev 
resultatet av Peiyuan Chens samarbete 
med ABB. 
 När Peiyuan Chen beslutade sig för 
att delta i KLOSS AkUt var det med 
målsättningen att utveckla samar
betet med ABB, och att för egen del 
skaffa sig mer erfarenhet av industrin. 
Samtidigt var ABB nyfikna på Peiyuans 
erfarenheter och kunskaper om model
lering och kontroll av vindturbiner. 
 – Jag tycker att samarbete är som 
alla mest värdefullt när bägge parter är 

– Det överraskade mig hur extremt 
roligt och stimulerande det var att 
komma tillbaka till fältet. Jag hade 
väldigt mycket att göra och fick väldigt 
god insyn i verksamheten.
 Samarbetet har resulterat i tre inno
vativa, brukarorienterade utvecklings
projekt som kan leda till nya avtal med 
både etablerade och nya kunder för 
mottagarorganisationen. 
 – Vidare har Vinnova beviljat projekt
medel för att följa och studera imple
menteringsprocessen av de projekt 
vi utvecklade inom ramen för KLOSS 
AkUt. För mig personligen är nästa mål 
att utveckla kvaliteten på undervisning 
och lärande vid min heminstitution 
genom ökad integration av praktiker 
från det idéburna fältet i olika utbild
ningsmoment.

riktigt bra på någonting, men behöver 
varandras kunskaper för att klara av 
ett uppdrag. Mina förväntningar när 
jag gick in i projektet var att förstå våra 
respektive sätt att jobba, och se om det 
fanns ytterligare grund för samarbeten. 
Bägge förväntningar uppfylldes med 
råge, berättar Peiyuan Chen. 
 Tillsammans med sin värd arbe
tade Chen med en simulationsmodell. 
Arbetet omgärdades av diskussioner 
både om resultat och metod, något 
han också menar är en viktig bit av ett 
samarbete. 
 – Min samarbetspartner hade ett 
annat arbetssätt, och det var effektivt 
på sitt sätt. 
 När samarbetet var klart hade de 
nått så långt att en patentansökan 
kunde lämnas in och ytterligare gemen
samma projekt planerades. 
 – Allt fungerade perfekt, och jag har 
sen dess ansökt om att delta i ett annat 
mobilitetsprojekt, avslutar Peiyuan 
Chen.

»Samarbetet föll väldigt bra ut. 
Det gav oss möjligheter att få 
in kunskap, metoder och idéer 
från aktuell forskning direkt till 
våra nuvarande  verksamheter. 
Utbytet gav oss också en upp
daterad omvärldsanalys kring 
aktuella behov inom vård och 
omsorg och ledde till att vi 
fick hjälp med att ta fram nya 
utvecklingsprojekt som på sikt 
kan leda till nya affärskoncept 
och uppdrag från nuvarande 
såväl som nytillkomna kunder 
och samarbetspartners. Att ha 
tillgång till Frida var som att vår 
lilla organisation plötsligt fick en 
hel liten utvecklingsavdelning till 
förfogande!«
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Davor Vuleta,  
Kronofogde myndigheten
»3,1415 – pi«. Det är konstanten man 
bör multiplicera all tidsberäkning med 
om man jobbar på min arbetsplats. Det 
säger Davor Vuleta på Kronofogde
myndigheten som arbetar med 
 rapporten »Alla vill göra rätt för sig« 
och som handlar om överskuldsätt
ningen i samhället. När rapporten nu 
står inför en uppdatering har kunskap 

Catrin Granbom, Ericsson
En winwinsituation. Så beskriver 
Catrin Granbom, Head of Software 
Technology, System & Technology,  
DU Networks på Ericsson, företagets 
väl upparbetade samarbete med KTH. 
Tack vare KLOSS AkUt har relationerna 
ytterligare förstärkts. KTHforskarna 
Christian Schulte och Rolf Stadler har 
i samarbete med Catrin Granbom och 
hennes kollegor kunnat identifiera 
 frågor inom mjukvaruforskningen  
som Ericsson kan dra nytta av. 

»Jag har samarbetat med  
Catrin Granboms grupp i flera 
år. Det gjorde att jag hade en 
bra grund att stå på innan jag 
kom till Ericsson via KLOSS 
AkUt projektet. Att vara hos 
dem på plats var en fantastisk 
upplev else. Jag har äntligen 
förstått vad det är som motive
rar personalen och vilka som är 
deras framgångsfaktorer. Tack 
vare den här erfarenheten kom
mer vi att kunna gå vidare med 
nya gemensamma projekt.«

från akademin kommit väl till pass.
 – Vi ville att den till skillnad från 
tidigare skulle stå på vetenskapliga 
grunder och då passade Måns Svens
son från Lunds universitet som hand i 
handsken för det här. Och vem tackar 
nej till att få en forskare som driver ett 
projekt, skrattar Davor Vuleta. 
 – Vi är väldigt, väldigt nöjda!
 Davor Vuleta forskar själv på halvtid 
vid rättssociologiska institutionen där 
Måns huserar till vardags. Det är lätt att 
knyta bra kontakter när man är på flera 
arbetsplatser, menar han.
 Tiden som »värd« gick fort, och får 
Davor önska hade samarbetet varat 
längre. I backspegeln hade han valt att 
fördela tiden annorlunda. Mycket tid 
gick till planering och praktikaliteter som 
att ordna passerkort, datorer, och inte 
minst: förankra projektet i ledningen. 
 – Kronofogdemyndigheten har en 
lång startsträcka. Idealet hade varit en 
uppstartsmånad för det praktiska, där
efter skulle man tagit en paus och låta 
myndighetens kvarnar arbeta, sedan 
låtit Måns börja sitt arbete. Så hade 
man vunnit värdefull tid. 
 Han tycker att fler projekt myndig
heten startar borde involvera forskare.
 – Förhoppningsvis har vi öppnat en 
dörr till det i framtiden. Det är välinves
terad tid och pengar – och gagnar 
samhället i längden. 

– Vi jobbar mycket med att skapa 
nätverk mellan ingenjörer och forskare. 
Det har bidragit till att vi har fått fram 
flera idéer till nya samarbetsprojekt, 
säger Catrin Granbom. 
 Hon är säker på att det faktum att 
KTHforskarna suttit på plats på Ericsson 
har bidragit till ett ökat förtroende 
grupperna emellan. Under arbetets 
gång dyker det ofta upp nya frågeställ
ningar som ingen kanske tänkt på från 
början. Frågorna som kan vara svåra 
att lösa via mejl, men som är betydligt 
enklare att ta itu med när man sitter 
sida vid sida. 
 – Personkopplingar är A och O. När 
man väl har lärt känna varandra är det 
också lättare att fortsätta samarbeta.
Catrin Granbom har ägnat mycket tid till 
att få näringsliv och akademi att närma 
sig varandra. Och hon blir lika glad 
varje gång hon ser hur kreativiteten 
ökar i grupperna.
 – För Ericsson är utbyten av det här 
slaget till stor nytta. Det ger oss också 
en möjlighet att ge idéer till KTH, som 
de kan använda när de utvecklar under
visningen.

Måns Svensson, 
Lunds universitet

»Den här typen av utbyten är 
 väldigt viktiga för de hjälper till 
att formulera relevanta forsk
ningsfrågor och de skapar en 
naturlig tillgång till data. Även om 
samverkansprojektet löpte över 
en förhållandevis kort period så 
knöt vi under projektets gång 
kontakter som redan har öppnat 
nya vägar för ytterligare sam
arbeten.«

Christian Schulte, 
KTH
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Framförhållning och planering – ger grunden 

Erfarenheterna visar att det är av vikt att ha plane
ring med lång framförhållning inför ett projekt med 
personrörlighet. Förutom en projektplan kring vad 
vistelsen ska fokusera på handlar det mycket om hur 
vistelsen ska gå till. 

»Att vara på plats är väldigt 
 värdefullt«
 
Det gäller då att planera vilka dagar akademikern  
ska vistas i den externa organisationen så att det  
kan planeras i kalendrar samt att förberedelser kring 
praktiska saker är gjorda i förväg (dedikerad arbets
plats, tillgång till nätverk, introduktion till arbets
plats, inpassering och liknande). Gör upp en plan för 
vilka personer som akademikern bör träffa. Infor
mera medarbetare inom den externa organisationen 
i god tid om den planerade vistelsen.

Rekommendationer för att systematisera 
utåtgående personrörlighet

Dialog och reflektion – nycklar för lärande

Inför, under och efter ett utbyte där en akademiker 
ska vistas vid en extern organisation är det av vikt att 
ha utrymme för dialog och reflektion.

»Våga kliva utanför sin egen box«

För att skapa rätt och rimliga förväntningar behövs 
dialog inför vistelsen där så många som möjligt som 
berörs av vistelsen deltar. Denna dialog kan ske på 
flera olika sätt. En användbar metod, när flera vistel
ser sammanfaller i tiden, är att genomföra ett eller 
flera fokusgruppsamtal där involverade akademiker 
och värdar träffas med en samtalsledare för diskus
sion kring förväntningar. Sådana gemensamma 
träffar kan sedan följas upp med specifika dialoger 
för varje enskild vistelse för att ytterligare tydliggöra 
förväntningar.
 Under en vistelse finns det ett värde i att regel
bundet fånga och dokumentera reflektioner och 
lärande. 
 Efter vistelsen bör det ske en samlad reflek
tion kring genomförande, resultat, kunskaper och 
uppnådda insikter. Detta ger ett ökat lärande och en 
grund för att utveckla nya samverkansinitiativ.

System kring utåtgående personrörlighet innehåller ett antal naturliga faser: 

1. Initiering 

2. Genomförande

3. Uppföljning 

4. Justeringar inför kommande initiativ 

I dessa faser finns de fyra centrala ledorden fram förhållning,  
planering, dialog och reflektion att ta fasta på.
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Samarbetsprojektet KLOSS AkUt

I KLOSS AkUt har 11 lärosäten samarbetat och 
genomfört 40 utåtgående personrörlighetsprojekt. 
Syftet har varit att pröva och utvärdera utåtriktad 
personrörlighet från akademi till omvärld och  
ge förslag för fortsatt arbete. Projektet pågick 
 20152016.
 Då KLOSS AkUt övergripande har varit ett projekt 
med tidsbegränsning har de genomförda person
rörlighetsprojekten varit relativt korta, typiskt sett 
har det handlat om att en forskare/lärare tillbringat 
en dag i veckan under 6 månader hos en extern 
 organisation.

Projektet har organiserats enligt följande:

Styrgrupp: Ytterst ansvarig för projektets 
gemen samma design, genomförande och 
 slutsatser.

Styrgruppsledamöter: Ansvariga för KLOSS 
AkUt vid sitt lärosäte.

Projektkansli: Samordning av delprojekt, 
 beredning till styrgrupp och genomförande  
av uppföljning och analys.

Delprojektledare: Koordinering vid sitt lärosäte  
av förberedelser, genomförande och uppföljning  
av personrörlighetsprojekt i KLOSS AkUt. 

Projektkansliets beskrivning  
av projektet KLOSS AkUt

Nyckelroller i personrörlighetsprojekten har varit 
de personer som vistats viss tid i extern organisation 
samt de personer som varit huvudkontakt för dessa 
vistelser. I KLOSS AkUt har vi kallat dessa två roller 
akademiker respektive värdar. 

Uppföljning och lärande har varit centralt i 
KLOSS AkUt. En metodmix har använts för att 
åstadkomma detta. 

1.  Fokusgruppsamtal: I samband med starten 
på varje lärosäte har involverade akademiker 
och värdar träffats i fokusgruppsamtal för 
att gemensamt diskutera förväntningar inför 
vistelser.

2.  Loggböcker: Akademiker och flertalet värdar 
har löpande fört anteckningar och reflektioner 
för varje vistelse vid den externa organisatio
nen.

3.  Enkät: Alla involverade i KLOSS AkUt har 
besvarat en enkät om sin syn på genomför
ande och resultat.

 
De deltagande lärosätena har under projektet träffats 
regelbundet för att stämma av progress och erfaren
heter. Sammantaget har det funnits ett rikt material 
för analys och rekommendationer för KLOSS AkUt.

Johan Blaus, samordnande projekt

ledare KLOSS AkUt

Peter Dobers, akademisk ledare  

KLOSS AkUt

Margareta Norell Bergendahl, 

 ordförande styrgrupp KLOSS AkUt



15

Samlade intryck – enkätsvar

Genom en enkät fångades deltagarnas syn på 
genomförande och resultat av projektet. De samlade 
intrycken av denna enkät är att:
•   Samtliga respondenter anser att samverkan är 

 viktig eller mycket viktig för svenska lärosäten. 
•   Det finns en samsyn att utåtgående personrörlighet 

är viktig framför allt för relationsbyggande,  
med potential att utveckla kunskapsutbyte och 
värdeskapande.

•   Trots att KLOSS AkUt innebar relativt kort 
 vistelseperiod har 70% av fallen konkretiserats  
till fortsatt samverkan.

•   Samtliga inblandade skulle rekommendera en 
 kollega att genomföra en liknande vistelse som 
skett i KLOSS AkUt.

•   Sammantaget visar enkäten att KLOSS AkUt har 
upplevts positivt för samtliga involverade.

Samtidigt finns det funderingar kring meriterings
värdet för akademiker för utåtgående personrörlig
het, detta perspektiv bör ingå i den vidare diskus
sionen och utvecklingen av meriteringsvärde av 
samverkan.

Typer av vistelser

Projektet har eftersträvat spridning av olika typer 
av personrörlighet från akademin. Styrgruppen 
fastställde den samlade portföljen av vistelser så att 
den efter strävade sammantagna blandningen av 
personrörlighet upp nåddes i projektet. Det är en stor 
spridning av ämnes områden och typ av mottagande 
organisationer. 
 En viktig dimension har varit att vistelserna 
är förankrade och strategiskt relevanta för varje 
lärosäte, och med fördel ingått i ett större samman
hang, t.ex. som en del av en större satsning. Inom 
läro sätenas delprojekt har motiveringar och krite
rier för urval av vistelser samt förväntade resultat 
specificerats. På följande sidor ges en översikt av de 
deltagande läro sätenas upplägg.

Viktig

Relationsbyggande Kunskapsutbyte Värdeskapande

Mycket viktig
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Hur viktig är personrörlighet från Akademi Ut till omgivande parter för:
Relationsbyggande, kunskapsutbyte respektive värdeskapande?
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Chalmers

Mobilitet mellan Chalmers och externa samver
kanspartners förstärker förmågan till långsiktig 
kompetensförsörjning till näringsliv och samhälle 
genom att inkludera ett externt perspektiv och 
 samhällsutmaningar i forskning och utbildning. 
Erbjudandet om medverkan i KLOSS AkUt riktades 
till tre av våra strategiska partners – ABB,  Ericsson 
och Volvo Cars – kopplat till styrkeområdena Energi, 
Informations och kommunikationsteknik och 
Transport. Gemensamt valdes lämpliga projekt och 
de akademiker som skulle genomföra vistelserna.

Översikt av deltagande lärosätens upplägg 
och externa organisationer i KLOSS AkUt

KTH

I såväl KTH:s Vision 2027 och övergripande stra
tegier är samverkan prioriterat. Utöver befintliga 
samarbetsprojekt och utbyten med omgivande 
samhälle, har KTH under senare år etablerat elva 
strategiska partnerskap med företag och offentliga 
organisationer. I de strategiska partnerskapen har 
personrörlighet lyfts särskilt för att utveckla de 
långsiktiga relationerna. I KLOSS AkUt valde KTH 
att samarbeta med tre av sina strategiska partners, 
dessa var Ericsson, Saab och Scania. I dialog med 
dessa tre företag valdes ämnesområden och till
vägagångssätt för att finna akademiker och öka 
intresset för personlig rörlighet hos båda parter. 

Jönköping University 

Vid Jönköping University erbjöds tre universitets
lektorer att använda en femtedel av sin arbetstid 
utspritt under hösten 2015 och våren 2016 för att 
medverka i en organisation utanför lärosätet. Dessa 
lärare valdes ut från avdelningsledningens sida 
för att deras forskningsinriktning var av intresse 
för förskolor och skolor i den miljö som  högskolan 
 verkar. Två av dessa akademiker samarbetade 
med varsin kommun om hur nyanlända barn och 
ungdomar kan mötas i förskola respektive skola. 
Den tredje läraren som arbetade utanför lärosätet 
samarbetade hösten 2016 med lokala skolor om 
utveckling av matematikundervisning.

Göteborgs universitet

KLOSS AkUt är ett sätt att utveckla formerna för 
personmobilitet och att kanske särskilt fokusera på 
det humanistisksamhällsvetenskapliga området, 
då exempelvis adjungeringar eller samverkan som 
innebär konkreta placeringar hos andra aktörer inte 
är lika vanliga som t.ex. inom ramen för det medi
cinska och hälsovetenskapliga området, eller som 
den samverkan som finns med näringslivet inom 
t.ex. ekonomi. Sättet att arbeta är dock nytt, men ger 
möjlighet att långsiktigt utveckla liknande samver
kansformer.
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Stockholms universitet

Stockholms universitet använder en definition av 
samverkan som ett ömsesidigt idé och kunskaps
utbyte mellan universitetet och andra aktörer. Vi 
eftersträvar framgångsrika samverkansmodeller 
och genom KLOSS AkUt breddades erfarenheten 
av personrörlighet. Vi prövade en öppen utlysning 
där de naturvetenskapliga respektive humanveten
skapliga områdena och lärarutbildningarna fick 
varsin plats. Ett urvalskriterium var redan befintlig 
samverkan för att prova utadjungering som form 
och grogrund. Erfarenheter av utbytena har varit 
över förväntan – både för mottagande parter och 
deras organisationer och för våra akademiker och 
deras hemvister.

Linköpings universitet

Mobilitetsprojektet ligger helt i linje med Lin
köpings universitets strategikarta. Målet för 
samverkan är att bidra till en samhällsutveckling 
baserad på kunskap som ska åstadkommas genom 
att vidareutveckla och stärka samverkan med det 
omgivande samhället. Linköping valde att fokusera 
på möjligheten till nya samarbeten; för Linköping 
helt nya kontakter eller något nytt område med  
en redan befintlig samarbetspartner. Samverkans
utbyten som förhoppningsvis drivs vidare av egen 
kraft efter projektets slut. Fyra akademiker, två män 
och två kvinnor från tre fakulteter, handplockades 
till projektet. Såväl akademiker som de mottagande 
organisationerna har varit positiva till och haft 
nytta av personrörlighet. Deltagarna ser gärna en 
fortsättning på denna samverkan.

Mälardalens högskola

Vid Mälardalens högskola valdes tre befintliga 
strategiska partners inom teknikområdet ut som 
mottagarorganisationer. En lärosätesintern utlys
ning gav lärare och forskare möjligheten att anmäla 
sitt intresse för att vid någon av dessa partners 
vistas och genomföra ett utvecklingsarbete. De fick 
också till uppgift att beskriva vilken kompetens de 
ville bidra med. En vistelse bestod i att akademikern 
arbetade inom upparbetade projekt inom program
mering. Två andra vistelser bestod i att förnya 
kontaktytan med två teknikföretag där företags
ekonomiska akademiker bidrog med kunskap om 
process och verksamhetsutveckling. 

Lunds universitet

Mobilitet i generell bemärkelse förekommer i olika 
former vid alla fakulteter inom Lunds universitet 
men inom humanistisktteologiska fakulteterna är 
det mindre vanligt med adjungerade anställningar. 
För att utöka utbytet med omgivande samhället 
beslöts att inom ramen för KLOSS  AkUtprojektet 
satsa på att lärare vid humanistisktteologiska 
fakulteterna skulle få möjlighet till utbyte med 
icketraditionella partners. Urvalet av deltagande 
lärare skedde utan öppen utlysning. 
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Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en lång 
tradition av samverkan med de så kallade areella 
näringarna och har ett stort antal forskare som 
kontinuerligt bedriver forskning i samverkan med 
praktiker. I KLOSS AkUtprojektet fanns möjlighet 
att prova utåtgående personrörlighet som ett bra 
komplement till övriga redan pågående samver
kansformer. Samverkansrådet hade i förväg valt 
ut de parter som SLU ville ha som mottagarorga
nisationer och gjorde därefter en utlysning där de 
sökande fick ange vilken mottagarorganisation de 
var intresserade av. Avsikten var att skapa kontakter 
med strategiskt viktiga samverkansparter för SLU 
som har en bred verksamhet som är av intresse för 
ett stort antal medarbetare vid SLU.

Umeå universitet

För Umeå universitet är det viktigt att skapa förut
sättningar för anställda och studenter att röra sig 
mellan olika miljöer. I möten skapas och stimuleras 
nya insikter och ny kunskap. Fem platser utlystes 
i samråd med universitetets Strategiska råd för 
samverkan och innovation för att uppnå en bred 
förankring vid lärosätet. Utlysningen resulterade i 
att samhällsvetenskaplig samt humanistisk fakultet 
tillsatte två platser vardera och teknisknaturveten
skaplig en. Den medicinska fakulteten som redan 
har en lång tradition av personrörlighet avstod i 
detta skede. Värdarna valdes utifrån akademikernas 
behov och intressen.

Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett fullskaligt, forsknings
tungt och decentraliserat lärosäte med starka 
ämnesdiscipliner och fordrar ett brett samverk
ansbegrepp, som omfattar samverkan och nyttig
görande kopplat till såväl forskning som utbildning 
av ämnesmässigt mycket olikartad karaktär. Sam
verkan omfattar dessutom ett brett spektrum av 
samverkansformer med olika typer av medaktörer 
i näringsliv och samhälle. Enskilda lärare och fors
kare eller grupper av lärare och forskare driver en 
mångfald av projekt och utbyten tillsammans med 
externa aktörer utifrån ett vetenskapligt engage
mang och en tydlig medvetenhet om universitetets 
samverkansansvar. KLOSS AkUt är ett delprojekt 
inom Uppsala universitets utveckling av samverkan 
genom att stärka och utveckla relationen till såväl 
gamla som nya partners via ökad personalrörlighet.



Styrgrupp

Chalmers  Anders Wennberg, ansvarig för näringslivssamverkan vid ledningsstöd

Göteborgs universitet  Helena Lindholm, professor och prorektor 

Jönköping University Lars Niklasson, professor och prorektor

KTH Margareta Norell Bergendahl, professor och vicerektor 

Linköpings universitet Peter Värbrand, professor och vicerektor 

Lunds universitet Klas Malmqvist, professor och sektionschef

Mälardalens högskola Yvonne Eriksson, professor och f.d. prodekan

Stockholms universitet Mats Danielson, professor och rektorsråd 

Sveriges lantbruksuniversitet Erik Fahlbeck, vicerektor och Johan Schnürer, professor och vicerektor 

Umeå universitet Agneta Marell, professor och vicerektor

Uppsala universitet Anders Malmberg, professor och prorektor

Delprojektledare

Chalmers Charlotte Emlind Vahul, innovationsrådgivare, Chalmers Innovationskontor

Göteborgs universitet Jonas Rimbäck, innovationsrådgivare, Forsknings och innovationskontoret

Jönköping University Mats Ekholm, projektledare

KTH Sara Nyberg, utbildningsutvecklare och projektledare 

Linköpings universitet Karin Ström Lehander, samverkanskoordinator

Lunds universitet Åsa Grunning, projektledare vid Samverkan

Mälardalens högskola Peter Dobers, delprojektledare

Stockholms universitet  Charlotte Rossland och Johanna Tollbäck, samverkanskoordinatorer,  

Samverkansavdelningen

Sveriges lantbruksuniversitet Sara Brännström, samverkanskoordinator, Planeringsavdelningen

Umeå universitet  Mats Falck och Boel Elmroth, projektsamordnare, Enheten för  

externa relationer

Uppsala universitet LarsEric Larsson, seniorrådgivare

Projektkansli

KTH Margareta Norell Bergendahl, vicerektor och ordförande styrgrupp

KTH  Johan Blaus, samordnande projektledare

KTH Peter Dobers, professor och akademisk ledare
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För rapport, ytterligare kontakt och information, besök  
www.kth.se/samverkan/kloss/klossakut

KLOSS AkUt har genomförts med stöd av Vinnova.

»Utvecklad strategisk samverkan genom 
 personrörlighet stärker Sveriges konkurrenskraft 

och bidrar till en hållbar samhällsutveckling«


