Smarta satsningar på livslångt lärande
säkrar kompetensen för framtidens
digitala samhällsbyggande
Eva Schelin, VD

KK-stiftelsen
• Vi finansierar forskning och utbildning
för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
• Sveriges högskolor och nyare universitet
kan söka pengar, under förutsättning
att företag medverkar i projekten.
• Projekten ska bidra till att strategiskt
bygga kompletta och internationellt
konkurrenskraftiga forsknings- och
utbildningsmiljöer på lärosätena.
Startkapital 1994: 3,6 mdkr
Utdelat : 9,8 mdkr
Kvar : 8,5 mdkr

Lärosäten vi stödjer
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Dagens ämne är
kompetens och livslångt
lärande
…i en starkt föränderlig
värld
…där digitalisering är en
stark drivkraft
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Rätt kompetens avgörande

Andelen högutbildade i företag,
i regioner med nya U&H över 20%
Högutbildade påverkar
ekonomiska tillväxten mest
Formerna för livslångt lärande
måste utvecklas
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Utbildning – en förutsättning för ett gott
samhällsbyggande
• En välfungerande samhällsbyggnadssektor är
beroende av god tillgång till kompetens.
• Civil- och högskoleingenjörer samt arkitekter är i
sammanhanget en nyckelgrupp.
•

Utbildning av kompetenta ingenjörer och
arkitekter kräver kompetenta universitetslärare.

• Det krävs tid och resurser för att få fram en
fullfjädrad universitetslärare.

Livslångt lärande
• Hur utbilda livslångt?
• Vilket ansvar skall universiteten och
högskolorna ha?
• Kan man rigga master- och
doktorandutbildningar bättre?

• Poola resurser mellan lärosäten för att få upp
volymen och utbildningsnivån?
• Arbeta tätare med näringsliv och offentliga
aktörer kring deras behov av fortbildning?
• Nätbaserade utbildningar?
• Forskarskolor med en fot i arbetsliv, en fot i
akademin?
• Mm?

Forskningsnära och näringslivsrelevanta
masterutbildningar:
KK-stiftelsen finansierar utveckling av topputbildningar på
masternivå vid
• Högskolan Väst: Advanced Manufacturing Engineering with coop education strategy
• Karlstads universitet: Business, Service and Innovation:
Industrial Engineering and Management Master’s Program
• Jönköping University: Internationell Master för studier inom
Hjälpmedel för Mobilitet
• Södertörns högskola: Internationell master i ledarskap och
hållbar samhällsutveckling

KK-stiftelsens Expertkompetensprogram

Forskningsnära och flexibla kurser och utbildningar för yrkesverksamma (10-50 mkr)
• PROMPT Professionell masterutbildning i mjukvaruutveckling
Mälardalens högskola (-2020)

• Expertkompetens för hållbart träbyggande
Linnéuniversitetet (-2018)

• Sociala medier och webbteknologier för innovation och tillväxt
Linnéuniversitetet (-2019)

”Vi uppgraderar en hel
bransch genom
kompetensutveckling och
bredare spridning av
aktuell forskning.”
Mats Jägstam, prorektor på
Jönköping University

•
•
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• Diagnos på distans – online engineering på mastersnivå
Blekinge tekniska högskola (-2018)

• Gjuterimagistern 3.0

Jönköping university (-2019)

• ProdEx – Expert i produktionsteknik
Högskolan Väst (-2020)

Över 1.000 personer har hittills deltagit i kurserna
9
AvBILDdessa
har 900 varit anställda vid drygt 300 olika företag.

IMAGE 10

2019-03-21

KK-stiftelsens Expertkompetensprogram

Forskningsnära och flexibla kurser och utbildningar för
yrkesverksamma
Professionell masterutbildning i programvaruteknik

• Skräddarsydda webb-baserade
kurser för yrkesverksamma ingenjörer
• Avancerad kompetensutveckling inom
mjukvarubranschen
• 50 miljoner kronor under fyra år
från KK-stiftelsen
• 36 företag, 11 bransch- och intresseföreningar
(med 300 företag), MDH, BTH, Chalmers, GU samt
SICS.

16 pågående företagsforskarskolor
med över 210 industridoktorander
Mittuniversitetet
* FORIC – Hållbara produkter,
processer och tjänster relaterade till
skogsindustrin +
Karlstads universitet
* VIPP - värdeskapande i fiberbaserade
processer och produkter +
Högskolan Väst
* SiCoMaP – Simulation and Control of
Material affecting Processes +
Högskolan i Skövde
* IPSI –Industrial PhD School in Informatics +
Högskolan i Halmstad
* EISIGS – Embedded and Intelligent
Systems +
Jönköping University / Högskolan i Borås
* INSiDR – Industrial Graduate School in
Digital Retailing

Högskolan i Gävle / Högskolan Dalarna /
Mälardalens högskola
* REESBE – Resource-Efficient Energy
Systems in the Built Environment +
Mälardalens högskola
* ITS-EASY - Embedded Software and
Systems +
* Innofacture - Innovation och
produktion för att utveckla +
produktionsprocesser i företagen
* ITS ESS-H – Tillförlitliga inbyggda
Sensorsystem
* ARRAY – Automation Region
Research Academy
Jönköping University/ Linnéuniversitetet
* ProWOOD – Industriell produkt-framtagning
inom träindustrin +
Linnéuniversitetet
* GRASCA – Arkeologi

Blekinge tekniska högskola
Malmö Universitet
* Lic-skolan Professional Licentiate of Engineering School
* Lic-skolan Datadrivna system
* ComBine – Företagsforskarskolan för biofilm och biologiska gränsytor
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Sammanfattning
1. Rätt kompetens avgörande för ett hållbart samhällsbygge
med bibehållen välfärd
2. I en föränderlig värld behöver vi utbilda oss,
kompetensutveckla oss, vässa konkurrensförmåga och
effektivitet
3. Vi måste rigga våra utbildningssystem så att det funkar –
högskolor, universitet, yrkeshögskolor
4. Samverkan är a och o
5. Kreativitet – vi måste testa nya format, nya sätt för att hålla
oss a jour och up to date
6. KK-stiftelsen har några bra instrument – samverka med oss ;-)

TACK! Eva.schelin@kks.se

