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KTP – Knowledge Transfer Partnerships
Hållbar kvalificerad kunskapsväxling mellan akademi och 

näringsliv/samhälle

Problem/hinder för utveckling

•Tid
•Pengar
•Kompetens
•Partners

” Det där är ju precis så 
som vi jobbar ! ”

Ett KTP-företag innan 
beslut
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Nyexaminerad akademiker
• 1-2 år
• 100%, full lön
• ½ & ½ finansiering

Strategiskt utvecklingsbehov
• Produkter/tjänster
• Kunder/marknader
• Processer/org.

Handledare
• Akademin
• ½ dag/vecka

Coach
• Näringslivet
• ½ dag/mån

Sund ekonomi Tillväxtvilja SME (5-250 
anställda)

Behov av 
kunskap på 

akademisk nivå

Urvalskriterier företag

www.du.se/ktp



2018-04-19

3

Erfarenheter från Storbritannien

100 lärosäten

30 års erfarenhet

700-800 löpande projekt

70 % blir erbjudna fast jobb

2,5 milj kr vinst/år/företag

Nya investeringar

3 nya arbetstillfällen/projekt

Kompetensutveckling övrig personal

3 nya forskarrapporter/projekt

Exjobb och projektarbeten

Regional utveckling

Samhällsekonomisk vinst

KTP = Hållbar kunskapsväxling
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KTP-företag - exempel

KTP – a small step to a 
big future

Rickard, 
Mora of Sweden

Christina, 
Scandbook

Ronny, Logmax

Magnus, Lastbilen.se
Daniel, 
ScanarcEmelie 

Kraftkonsult

Rebecca
Sacci

Panos,
Mora of Sweden

Helena,
Krylbo Electra

Erika, 
Detectus

Rickard,
Projekthydraulik

Emma,
Printeliten

André, 
Skoglunds

Elin, DalaFrakt

Anne, 
Tractive

Erik, JPS Teknik

Rickard,
Projekthydraulik

Elina, Profilplåt
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Utvärdering & Följeforskning
KTP:s Mervärde för företag 

• Få inspiration o nya idéer
• Stöd att tänka strategiskt
• Öka nätverkande med 

högskolan

Varför valde ni 
att delta i KTP?

• Strategiskt bollplank
• Expertstöd
• Utveckling av nya 

tjänster och processer

Praktisk nytta av 
KTP-

projektledaren?

• Ökad produktivitet
• Nya affärer
• Ökad vinst

Förväntningar 
på ekonomisk 

nytta?

• Ja (80 %)

Är det 
sannolikt att 
erbjuda KTP-
pl anställning 

efter 
projektet?

Vad har företagen sagt

”Vi har gjort en rekrytering på ett långt bättre sätt än vad vi kunnat göra själva och utan 
den push och det stöd vi fått av KTP hade rekryteringen mest troligt fått vänta” 

”Har nog aldrig haft så hög fart i ett projekt som i något annat jämförbart”

”Vi hade aldrig klarat av detta utan projektledaren och KTP” 

”Vi hade behov och KTP gav oss möjligheten att utmana oss själva”
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DalaFrakt • Elin Hedman Eriksson
• Nyexad Industriell ekonom
• Kvinna i mansdominerad 

bransch

• Digitalisering av affärssystem 
o logistik

• Spar massor av pengar och 
miljö

• Ecodriving, 50 lastbilar 
sparar 20 % bränsle:

• 4500 ton CO2 sparas
• 15 milj kr/år

• Inga akademiker tidigare
• Erbjuden fast anställning

Alupartner och Edsbyporten • Nina Gimström Ia Guttenkunst
• Nyexad Industriell ekonom
• Nyexad Civilingenjör 

• Produktionsutveckling (Lean)
• Digitalisering 

produktionssystem 
• Investeringar i maskinparken

• Spar pengar och förbättrar miljö

• Inga akademiker/ samverkan 
med Högskolor tidigare

• Utbildnings- och forskningsprojekt
• Gästföreläsare i grundutbildning

• Klart med fasta anställningar i 
ledande positioner redan 
under projektet



2018-04-19

7

10

Framtiden

KTP Energi 2.0 KTP PublicKTP Science

Hållbar Finansiering

EU

Regioner

Tillväxtverket

KK-Stiftelsen

Vinnova

Energimyndigheten

Företag och
organisationer
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Ett verktyg i regionens innovationssystem för 
implementering av smart specialisering

Innovativ
upplevelse-
produktion

Värdeskap-
ande

tjänster

Digitala tjänster och processer

KTP – skapar utveckling i utökad
samverkan med regionala aktörer  

Lärosäten

Centrumbild
ningar

Smart 
Specialisering Kommuner

Regioner Länsstyrelser

Inkubatorer

Näringslivsorga
nisationer

Kluster

Science Parks
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Nytta & Mervärde

•Kick-start i karriären
•Kunskapsbärare
•Individuell utveckling

Människan

• Ökad konkurrenskraft
•Utveckling, Innovationer, 
•Alla anställda, samverkansparter 

& HELA värdakedjan

Företagen

• Hållbar Samverkan
• Mer tillämpad forskningAkademin

•Ökad akademisk kompetens i 
regionen
•Hållbar samverkan
•Verktyg för implementering av smart specialisering i 
regionens innovationssystem

Regionen

• Ekonomisk & Social Hållbarhet
• Jämställdhet
• Integration
• Likabehandling
• Skatteintäkter 

Samhället

• Ekologisk hållbarhet
• Koldioxidsnål produktionJorden

VD Mats 
Aspemo
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KTP – Knowledge Transfer Partnerships
Hållbar kvalificerad kunskapsväxling mellan akademi och 

näringsliv/samhälle


