
IMP
Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om nyttiggörande
av kunskapstillgångar och immateriella rättigheter

Målsättning
Genom införande av arbetssätt för 
identifiering, värdering och 
nyttiggörande av 
kunskapstillgångar - öka svenska 
lärosätens förmåga till stärkt 
samverkans- och samhällsansvar, 
för att öka kvaliteten i lärosätenas 
forskning och utbildning.

Förstå
förutsättningarna

Öka den operativa
förmågan

Utmaningar
Att jobba med aktiv hantering av kunskapstillgångar kräver en omfattande kulturförändring
inom olika nivåer i lärosätet
Parallella processer för ökad förmåga till stärkt samverkans– och samhällsansvar måste ske
inom olika nivåer av lärosätet

Aktiviteter och resultat
START
Verktyg för analys av
deltagande lärosätens nuläge
med fokus på
ledning/styrning, IAM-
kompetens och
organisatoriska
förutsättningar

AP1
Upprättande av
lärosätesöverskridande
handlingsplaner & ökad
kännedom om områdets
strategiska värde.

AP2
Kompetensutveckling
- 4x online kurser
- 2x kurser via SNITTS
- 2x train the trainers

Pilotprojekt (7 piloter på olika
lärosäten)

Best practice-etablering och
erfarenhetsutbyte genom pilotprojekt

Organisatoriska utmaningar lyfts upp
på ledningsnivå.

AP3 + AP 5
Tydliggöra forskares och lärares medarbetarskap
för förstärkt samverkans- och samhällsansvar
• Riskanalysmodell
• Analys av STRUTen
• IMProve - verktyg för högskolenära
innovationsmiljöer
• Tydliggöra medarbetarskap (normutveckling
utifrån lärosätets specifika utmaningar)

Förankring, kunskapsutbyggnad och
implementering utifrån lärosätesspecifika
handlingsplaner.

Helhetsgrepp i implementering

Vilka är förväntningarna på, och
förutsättningar för, universitetet att
integrera uppgiften att samverka och

verka för nyttiggörande

Hur skall universitetet utveckla
sin organisatoriska förmåga att

samverka och verka för
nyttiggörande?

Hur skall det konkreta
forskningsresultatet identifieras, hanteras
i samverkan, samt operativt omsättas i

olika nyttiggörandeprocesser?

AP4 – imp-act.se
Digital plattform för öka och förenkla kontinuerligt arbete och utbyte mellan olika målgrupper som arbetar med metodiken:
- Introduktion till ”formelns komponenter”
- Skapandet av erfarenheter i format av ”stories” (både lättillgängligt och sökbart)
- Tillgång till olika verktyg och mini-utbildningar
- Möjlighet till för erfarenhetsutbyte

Målgrupp: ledningar, det operativa stödsysteme, forskare, finansiärer, UKÄ, etc.

Öka den organisatoriska
förmågan


