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KLOSS-Net - Bakgrund



KLOSS - Two main areas

1.

To create a positive climate

and to remove barriers for 

collaboration

2.
To develop structured

relations between different 

parts of the university and 

external partners  

Six sub-projects
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Recommendations

1. Develop long-term 
relationships with key actors 
outside of the HEI sector.

2. Incentivize strategic 
collaboration.

3. Stimulate personal mobility 
between academia and 
external organizations.
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KLOSS-

Kunskapsutbyte och 

Lärande 

Om 

Strategisk 

Samverkan



Unintended impact

• A very fruitful network over the country

• Reports, research articles and books…

• Spinn-out project AkUt

• Experience on how to build common knowledge

for local development

• An intense intererest to continue with a network

for the academic responsible persons for 

collaboration
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Next step…..

• KLOSS-Net, a national network for persons in the leadership of

HEI’s responsible for collaboration

• 35 universities onboard

• KTH will lead first two years

• Meetings 2 times a year

• Rotating places

• First meeting 8 March 2017

• Development projects together, themes will be chosen at the 

first meeting
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K3 projekten - nästan i mål?



Några reflektioner

• Det blev 18 teman

• Alla lärosäten är involverade

• Tillit

• Utvecklat nya kunskaper och insikter 

• För lokal utveckling och implementering

• Utbyte av erfarenheter – stärker varandra

• Ökad transparens mellan lärosäten för gemensam nytta



Vad händer med resultaten?



Vad gör vi 2021?

• Gemensamt ansvar att gå vidare

• Implementering kräver långsiktighet och tålamod

• Kulturförändring och attityder

• Universitetsledningarna är en nyckel

• En ökad insikt om betydelsen av ett nätverk som KLOSS-Net 

för att gemensamt driva frågor om samverkan, nyttiggörande 

och genomslag (impact) som en integrerad del av forskning och 

utbildning på riktigt



Tack!

charlotte.ahlgren.moritz@mau.se


