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Regionala utmaningar

De två mest avgörande frågorna för 

regionen är det regionala ledarskapet och 

prioritering av forskningsområden på Kau



OECD:s utvärdering av 

samspelet mellan universitet och region

• Prioritering av regionala kluster

• Ytterligare utveckla gemensamma aktiviteter och 

investeringar

• Bättre koordinering och implementering

• Regeringen bör via Landshövdingen utreda effekterna 

av olika statliga utvecklingsinitiativ i regionen 

Prioriterade rekommendationer, regional nivå:



OECD:s utvärdering av 

samspelet mellan universitet och region

• Sträva efter “internationell excellens” inom regionala 

fokusområden

• Anpassa resursfördelningsmodellen

• Skapa starkare koppling mellan kluster och Karlstads 

universitets forskningscenter

Prioriterade rekommendationer 

(forskning/innovation):



OECD:s utvärdering av 

samspelet mellan universitet och region

Branschområden vs Enablers
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Specialiseringarna med de excellenta och starka forskningsmiljöer på Karlstads universitet
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Q4 – Omställning till 
bioekonomi, smart 
specialisering och 
quadruple helix.

Fusing Regions



Involvering med forskning
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UNDERVISNING FORSKNING
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Hård gräns mellan möjliggörande

och icke möjliggörande miljö
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Är ny retorik i svensk forskningspolitik möjlig?
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Samverkan eller forskning? Eller båda? 

Sammanfattning
• Mångfald i forskning, mångfald i finansiering och 

uppdragsgivare.

• I avsaknad av nationell forskningspolitik där samverkan 

är mainstream : situationsbundet = känsligt.

• Samverkan har drivits från både lärosätet och regionen.

• Tjänstemän direkt under ledningarna som kitt.

• Förståelse för varandras förutsättningar.

• Icke kontraktsförhållande. Inte transaktion. Inbäddade i 

varandras organisationer. Inte peka med hela handen.

• Extern kraft kan driva på samverkan på ett lärosäte.

• Regionens medel kan göra skillnad på marginalen för 

inritkningen på forskningen.



Region Värmland arbetar för ett 

skönare liv i Värmland. 

Målet är tillväxt och hållbar 

utveckling.


