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I tio år har Kunskapsförmedlingen kopplat samman industrins problemlösare med forskare inom produktionsområdet. 10
årsjubileet firas i samband med Svenska Produktionssymposiet som nu pågår i Linköping.
Kunskapsförmedlingens firar tioårsjubileum. Genom Kunskapsförmedlingen, som har en välbesökt webbplats och som även anordnar
regelbundna seminarier, får ingenjörer och utvecklare i industrin tillgång till ett par hundra forskare, med namn, kontaktuppgifter och
specialitet.
Tommy Christensen, som idag arbetar på Innovatum i Trollhättan, är en av dem som haft god nytta av Kunskapsförmedlingen.
- Jag arbetade tidigare med produktionsberedning på Saab Automobile och när vi behövde hitta kompetens inför nya projekt hittade vi
snabbt det vi sökte. Via Kunskapsförmedlingen blir forskarna lätt tillgängliga, säger han.
Idén till Kunskapsförmedlingen föddes i början av 2000-talet då flera forskare inom produktionsområdet, med professor Jan-Ove
Palmberg i spetsen, såg behovet av att sprida forskningen ut till industrin.
- Vi gjorde ett test hos ABB som blev så uppskattat att vi beslöt att ge oss ut på en kunskapsturné, berättar Anna Öhrwall Rönnbäck,
forskare och föreståndare för Centrum för affärsutveckling i mindre företag, CAM, Linköpings universitet.
Turnén ledde bland annat till en webbplats som nu alltså har funnits i tio år och som har mellan 5000 och 10 000 besökare per månad.
Idag har ungefär 200 forskare aktiva presentationer i Kunskapsförmedlingens databas.
- Det personliga tilltalet är viktigt och att vi kan mötas på lika villkor, säger Anna Öhrwall Rönnbäck.
Kunskapsförmedlingen anordnar även regelbundna seminarier och träffar, Produktionssymposiet, som just nu pågår i Linköping, är en
sådan mötesplats.
Kunskapsförmedlingen stöttas av forskningsfinansiärerna VINNOVA, SSF, Mistra och KK-stiftelsen samt av Teknikföretagen och
Svenskt Näringsliv. Det gemensamma målet är att öka nyttiggörandet av svensk produktionsforskning.
Svenska Produktionssymposiet hålls på Konsert och Kongress i Linköping 6-8 november. För mer information kontakta
Mats Björkman
mats.bjorkman@liu.se   013 28 11 36
För mer information om Kunskapsförmedlingen, kontakta
Anna Öhrwall Rönnbäck
anna.ohrwall.ronnback@liu.se   013 28 25 84
Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar
som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!
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