
 

 

Pressrelease 2014-09-17 

400 miljoner kronor till forskning och 
kompetensutveckling 

KK-stiftelsen presenterar idag 6 utlysningar inom forskning, 
kompetensutveckling och kunskapsförstärkning. Totalt har stiftelsen avsatt 
400 miljoner kronor per år under både 2014 och 2015.  
 
- Vårt krav på hög kvalitet i projekten och näringslivets aktiva medverkan 
skapar både akademisk nytta och stärkt konkurrenskraft, säger KK-
stiftelsens vd Madelene Sandström.  

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, presenterar idag sex 
utlysningar som lärosätena har möjlighet att söka.  

   
Forskningsprofiler 
På ett systematiskt sätt under 6 – 7 år får lärosätet möjlighet att utveckla och befästa en internationellt 
konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. KK-
stiftelsen kan bidra med upp till 48 miljoner kronor per profil. 
- Detta är en av våra största satsningar, och innebär ett rejält kunskaps- och kompetenslyft, säger Madelene 
Sandström. En profil blir oerhört betydelsefull för både lärosätets forskningsmiljö och näringslivet, säger Madelene 
Sandström.  

ProSpekt 
Stöd till nydisputerade för att de ska få möjlighet att leda egna forskningsprojekt. Maximalt delar stiftelsen ut upp 
till 2 miljoner kronor per projekt, samtidigt som näringslivet bidrar genom sin medverkan med minst lika mycket. 
- Programmet syftar till att nydisputerade ska få möjlighet att utvecklas till självständiga forskare och framtida 
forskningsledare, säger Madelene Sandström. Vårt stöd fungerar därmed som en karriärutveckling, samtidigt som 
de genomför viktig forskning. 

Synergi 
Ett nytt program vilket syftar till att vara ett verktyg för lärosäten som vill koncentrera inriktningen av forskningen 
till en väl avgränsad och för näringslivet relevant frågeställning. Stödet från KK-stiftelsen omfattar 6 – 12 miljoner 
kronor under 3 – 5 år. 
- Vi ser en ökad ambition från lärosätena och deras näringslivspartners, och vill med denna utlysning möjliggöra 
för dem att utveckla en riktigt bra plattform för en vetenskapligt stark profilering. 



 IT i högre utbildning 
 Möjliggör för lärosätena att utveckla kursmoduler på avancerad nivå, med tydlig koppling till aktuell forskning 
inom profilerade områden. Kursmodulerna ska ges i sin helhet på nätet.  
- Kurser på nätet syftar till att göra kompetensutveckling mer tillgänglig för människor i arbete eller för dem som 
vill byta bransch eller vidareutbilda sig, säger Madelene Sandström. Naturligtvis lämpar sig kursmodulerna även 
för studenter. 
  
Expertkompetens för Innovation – steg 1 
Programmet ger lärosätena möjlighet att tillsammans med näringslivet och forskningsinstitut skapa utbildningar på 
avancerad nivå, där starka forskningsmiljöer matchar kompetensbehoven hos företagen. För Steg 1, som 
omfattar utredning, planering och en pilotomgång, avsätter stiftelsen upp till 4 miljoner kronor per projekt.   
- Programmet ska ge företagens nyckelpersoner ett kompetenslyft för kunskapsintensiv utveckling och innovation, 
säger Madelene Sandström. Näringslivet får genom högskolorna tillgång till djup kompetens och internationell 
utblick, samtidigt som lärosätena får möjlighet att säkra relevansen i sina kurser och sin inriktning, och även att 
utveckla samarbete med andra grupper som söker kompetensutveckling.  

Strategisk kunskapsförstärkning 
Programmet syftar till att ge lärosätena möjlighet att knyta till sig strategiskt viktig kompetens. Stiftelsen bidrar 
med upp till 1,1 miljoner kronor per förordnande/anställning under 1 – 3 år. Programmet består av tre delprogram 
som riktar sig till rekrytering av: 
• Adjungerad professor/lektor 
• Internationell gästprofessor  
• Forskningsledare 
- Att bygga starka forskningsmiljöer handlar inte bara om att ha mer eller mindre mycket pengar, menar Madelene 
Sandström. Strategiska rekryteringar bidrar i högsta grad till den akademiska miljöns utveckling, förnyelse och 
dynamik. 
  
Ansökningarna till samtliga program kommer att bedömas utifrån fyra kriterier: Vetenskaplig kvalitet; Nytta för 
näringslivet; Resultat och effekter; samt Genomförande. 

Utlysningarna vänder sig till Sveriges 16 nya universitet och högskolor. Genom styrelsebeslut har kretsen utökats 
med Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. 
Musikhögskolan, samt Stockholms konstnärliga högskola. 
 
För mer information, kontakta Ulf Hall, kommunikationschef KK-stiftelsen: 

ulf.hall@kks.se, 08-566 481 33 

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling 
på avancerade nivå vid Sveriges 16 nya universitet och högskolor samt Försvarshögskolan, GIH, Konstfack, 
Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, och Stockholms konstnärliga högskola, när den sker i 
samverkan med näringslivet. Förutom att varje projekt ska ha vetenskaplig höjd ställer KK-stiftelsen som krav 
att näringslivet medverkar till ett värde som är lika stort som KK-stiftelsens finansiering. Denna samproduktion 
vet vi leder till ny kunskap och kompetens, nya produkter, metoder och processer samt effektivare verksamhet.  

 
 




