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EXTERN FINANSIERING BLIR ALLT VIKTIGARE 

 

I samma takt som universitetens och högskolornas 

basfinansiering minskat har behoven av extern 

finansiering ökat. Oberoende om det gäller forsknings- 

eller utvecklingsprojekt ses extern finansiering som en allt 

oumbärligare födkrok för verksamheten. Skicklighet att 

skriva ansökningar och hantera projektadministration har 

för den skull blivit en allt mera efterfrågad kompetens. 

Extern finansiering och projektverksamhet utgjorde ett 

huvudtema när CLL:s ledning kom samman i början på september. Att målmedvetet stärka 

kunnandet i projekthanteringens olika delmoment ses som ett strategiskt satsningsområde. 

God framgång med ansökningar 

CLL har överlag lyckats väl med sina ansökningar under de senaste åren. Av 22 inlämnade 

ansökningar 2015 godkändes sammanlagt 9 st vilket utgör 43 %. Även siffrorna för 2016 

pekar mot ett gott resultat. En räcka av målmedvetna handlingar kan tveklöst ses som 

delorsaker till framgången. Bland annat så har arbetsgrupper proaktivt och med systematik 

diskuterat igenom projekt med rätt samarbetsparter och rätt finansiär. Därmed har djärva 

projektidéer i breda nätverk kunnat förverkligas. Ett ypperligt exempel på detta är St Olav 

Waterway, ett uppfinningsrikt projekt som presenteras närmare i en annan artikel i detta 

nyhetsbrev. 

Viktigt att projekten ger avtryck 

Att projektidéer kan beskrivas enkelt och kort eller att det finns en ”berättelse” som är lätt att 

ta till sig, förefaller vara betydelsefullt. Andra framgångsfaktorer som bör nämnas är vikten av 

att projekten tydligt passar in i såväl finansiärernas som högskolornas eller landskapens 

strategier. Projektens effekter och hållbarhet, d.v.s. att projekten lämnar avtryck och att 

resultaten lever vidare även efter projekttidens slut är självfallet av vikt. I en allt mer 

hårdnande konkurrens kan det också vara förtröstansfullt att veta att ett projekt nödvändigtvis 

inte godkänns i första omgången, men att fler försök kan vara värt mödan. Sparring med 

finansiären kan i så fall ge överraskande utdelning. Slutligen kan noteras att även om gamla 

och fungerande nätverk kan vara trygga, kan även nya oväntade och kreativa kombinationer 

av samarbetsparter var en k.onkurrensfördel 

CLL kommer framgent att aktivt både bredda som fördjupa sitt kunnande kring 

projekthantering. Därtill är vi nödda och tvungna. 

Torbjörn Sandén 

Direktör 
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