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TORVILD AAKVAAG BJARNE AAMODT OLAV AARNA LARS-ERIC AARO KENT ABBÅS ENNO ABEL EGIL ABRAHAMSEN JONAS ABRAHAMSSON ERIK AGERMAN
GUNNAR AGFORS CARLOS AUGUSTO LIRA AGUIAR CHRISTOPHER AHLBERG INGA-BRITT AHLENIUS LENNART AHLGREN GÖRAN AHLSTRÖM KRISTER AHLSTRÖM
ESKO AHO MATTI ALAHUHTA HORST ALBACH ANN-CHRISTINE ALBERTSSON PER-ÅKE ALBERTSSON MARCUS ALDÉN UNO ALFREDEEN HENRIK ALFREDSSON
BERT ALLARD THOMAS ALLARD STURE ALLÉN GUNNAR ALMGREN KRISTINA ALSÉR OLLE ALSHOLM LEO ALTING JAVIER ALVAREZ VARA JOHNNY ALVARSSON
LOUIS AMÉEN ARNE ANDERSSON BENGT ANDERSSON BERTIL ANDERSSON BRITT-INGER ANDERSSON CURT ANDERSSON EVERT ANDERSSON GÖRAN ANDERSSON
INGER ANDERSSON INGVAR ANDERSSON LARS ANDERSSON MATS ANDERSSON ROLAND ANDERSSON ROLF ANDERSSON RUNE ANDERSSON SIV ANDERSSON
SVEN-ERIK ANDERSSON SÖREN ANDERSSON THOMAS ANDERSSON TOMAS ANDERSSON ÅKE E ANDERSSON PETER ANDREKSON CARL-GUSTAF ANDRÉN
INGEGERD ANNERGREN KARIN ANNERWALL PARÖ MARKUS ANTONIETTI ULLA ANTONSSON MARIA ANVRET MASAHIKO AOKI ANTTI ARJAS JOHN ARMSTRONG
CHRISTEL ARMSTRONG-DARVIK ROAR ARNTZEN BERTIL ARONSSON LARS AROSENIUS FREDRIK ARP OLOF ARWIDI MICHAEL ASHBY LEIF ASP OLA ASPLUND
PETER AUGUSTSSON ANTONIA AX:SON JOHNSON SVEN AXSÄTER ROLF BACK LARS BACKSELL SIGVARD BAHRKE CLAES BANKVALL SERGIO BARABASCHI
JOHN S BARAS FRITZ BARK PERCY BARNEVIK MICHEL W. BARSOUM CLAES-GÖRAN BECKEMAN MONICA BELLGRAN CHARLOTTE BENGTSSON EWERT BENGTSSON
NILS BENGTSSON ARNE BENNBORN MATS BENNER CARL BENNET BENGT BERG LARS BERG MARTIN BERGDAHL SVEN-GUNNAR BERGDAHL BO BERGGREN
THOMAS BERGLIN LARS BERGLUND KARL BERGMAN LARS BERGMAN CLAS BERGSTRÖM HANS BERGSTRÖM LENNART BERGSTRÖM STEN BERGSTRÖM
VILLY BERGSTRÖM LARS BERN LARS BERTMAR KLAUS BIEDERMANN ARTHUR BIENENSTOCK LENNART BILLFALK JEAN-PIERRE BIRAT HÅKAN BIRKE HANS BJUR
GUNNAR BJURSELL STEN BJURSTRÖM ERIK BJÖRCK ANDERS BJÖRGERD TOMAS BJÖRK ANDERS BJÖRKLUND HANS BJÖRNSSON ERICH BLOCH ANDERS BLOM
STINA BLOMBÄCK CARL-HUGO BLUHME KLAUS BOCK CONNY BOGENTOFT ORIOL BOHIGAS GUARDIOLA ERIK BOHLIN HOLGER BOHLIN STAFFAN BOHMAN
INGRID BONDE GUNNAR BORG GUNILLA BORGEFORS ANNIKA BORGENSTAM CARL BORREBÆCK HILTJO BOS PONTUS BRAUNERHJELM HJALMAR BRISMAR
GUNNAR BROCK LEIF BRODÉN ANNETTE BRODIN RAMPE CHARLOTTE BROGREN PER BROMAN BENGT BROMS TORBJÖRN BRORSON KARL BROTZMANN
BILL BROX FOLKE BRUNDIN NILS BRUNSSON PEGGY BRUZELIUS DAN BRÄNDSTRÖM RUNAR BRÄNNLUND ANDERS BRÄNNSTRÖM HANS BRÄNNSTRÖM
HANS-JÖRG BULLINGER BRITT-MARIE BYSTEDT STIG BYSTEDT GÖRAN BÄCKBLOM FREDRIK BÄCKHED JAN BÄCKLUND PER-OVE BÄCKSTRÖM URBAN BÄCKSTRÖM
LARS BÖRJESSON SOFIA BÖRJESSON SANTIAGO CALATRAVA LARS CALMFORS JAN CARLÉN COLIN CARLILE CARL-ERIC CARLSON MARTIN CARLSON
ULF CARLSON E H ROGER CARLSSON GÖRAN CARLSSON JAN OLOF CARLSSON JANNE CARLSSON JAN-OTTO CARLSSON MÅRTEN CARLSSON SUNE CARLSSON
TOMAS CARLSSON THOMAS CARLZON MICHEL CARPENTIER GÖRAN CARS BRYAN CARSBERG CHRISTIAN CASPAR TORD CEDELL KLAS CEDERWALL
TORSTEN CEGRELL JÖRGEN CENTERMAN VINTON G CERF ROBERT CHABBAL TAO SOON CHAM ATTILA CHIKÁN SOON DAL CHOI KUNMO CHUNG
TORD CLAESON BRIAN CLARK P. JOHN CLARKSON CHRISTIAN CLAUSEN MÅNS COLLIN PETER COLLIN EDWARD F CRAWLEY INGEMAR CROON PAUL CRUTZEN
BARBARA CZARNIAWSKA MAGNUS DAGERSKOG ANDERS DAHL GÖRAN DAHLBERG BO DAHLBOM CLAES DAHLBÄCK JOHN DAHLFORS ERIK DAHLQUIST
HANS DALBORG HANS G DANIELMEYER PER-ERIK DANIELSSON HELEN DANNETUN MAT DARVENIZA PER DAVIDSSON ETIENNE DAVIGNON CARLO DE BENEDETTI
THIERRY DE MONTBRIAL CLAES DE NEERGAARD CARLOS DE OLIVEIRA PEIXOTO PER DELSING BENGT DENNIS GEORGIA DESTOUNI MARIANNE DICANDER
ALEXANDERSSON GUSTAF DOUGLAS DUNCAN DOWSON PETER DOYLE JAMES R DRAKE BRITT-MARIE DROTTZ SJÖBERG ANNA DUBOIS BJARNE DÄCKER
CARINA EDBLAD PER-OLOF EDIN BERTIL EDLUND KRISTINA EDSTRÖM GUNNAR EDWALL BO EDVARDSSON BO EGARDT MARIE EHRLING GEORG EHRNROOTH
HENRIK EHRNROOTH LENA EK CHRISTIAN EKBERG ANDERS EKBLOM JOHAN EKESIÖÖ BÖRJE EKHOLM DAN EKLUND KLAS EKLUND ANNE-MARIE EKLUND
LÖWINDER JAN-OLOF EKLUNDH BO EKMAN ANNA EKSTRÖM ÅKE EKSTRÖM LENNART ELFGREN BENGT-OLOF ELFSTRÖM PER-JONAS ELIÆSON GUNNAR ELIASSON
JONAS ELIASSON HÅKAN ELMQVIST ARNE ELMROTH EMAD EL-SHARKAWI PEJE EMILSSON SVEN-OLOF ENFORS SVERRE ENG STEFAN ENGDAHL PETER ENGLUND
BJÖRN ENGQUIST OLOF ENGSTRÖM LARS ENGWALL MATS ENGWALL ENE ERGMA BERNT ERICSON K ANDERS ERICSSON MAGNUS ERICSSON STIG ERICSSON
TORSTEN ERICSSON CAJ ERIKSSON HÅKAN ERIKSSON LARS-ERIK ERIKSSON LENNART ERIKSSON MIKAEL ERIKSSON OLOF ERIKSSON PER ERIKSSON
PER-OLOF ERIKSSON PEKKA ERKKILÄ SVEN ERLANDER GUNNAR ERLANDSSON BIRGIT ERNGREN WOHLIN BENGT ESKILSON HENRIK ESKILSSON ULF EWALDSSON
LENNART EVRELL INKEN FABER GÖRAN FAGERLUND PER FAHLÉN BO FAHLIN CHARLES FAIRHURST THOMAS FALK ANNIKA FALKENGREN PETER FALLENIUS
WEITANG FAN YVES FARGE HARRY FAULKNER HANS JÜRGEN FEDERSEL KJELL-OLOF FELDT ANDREY MIKHAILOVICH FINKELSTEIN MARTIN FISCHER
HELLMUT FISCHMEISTER HARRY FLAM ANDERS FLODSTRÖM STAFFAN FOLESTAD HANS FOLKESSON OTTO FORGACS HANS G FORSBERG KARIN FORSEKE
STURE FORSÉN JACK FORSGREN ERIC FORSSBERG EVA FORSSELL-ARONSSON VLADIMIR FORTOV GRETA FOSSUM ULRIKA FRANCKE HARRY FRANK SIGBRIT FRANKE
TORSTEN FRANSSON PATRIC FREDELL LENNART FREDENBERG KERSTIN FREDGA OWE FREDHOLM PAM FREDMAN BILLY FREDRIKSSON HASSE FREDRIKSSON
SARAH FREDRIKSSON ÅKE FREDRIKSSON STIG FREYSCHUSS STIG FRIBERG PER ERIK FRICK JONAS FRISÉN HÅKAN FRISINGER TAGE FRISK TOMAS FROM JAN FRYK
ULLA-BRITT FRÄJDIN-HELLQVIST TORE FRÄNGSMYR LASZLO FUCHS CHRISTER FUGLESANG TAKAHIRO FUJIMOTO VIIVEKE FÅK PATRIK FÄLTSTRÖM EVA FÄRNSTRAND
STEFAN FÖLSTER FRODE GALTUNG STEN GATENBECK PAUL GATENHOLM ANDRAS GEDEON ERNST GEIJER ULRIK GELIUS GÖRAN GELLERSTEDT TRYPHON GEORGIOU
MAGDALENA GERGER IVAR GIAEVER JAMES GIBBONS MICHAEL GIBBONS ERIC GIERTZ CRISTINA GLAD SERGEI GLAVATSKIH KRISTINA GLIMELIUS THOMAS GLÜCK
MARY GOOD SVEN GRAHN CLAES-GÖRAN GRANQVIST ERIC GRANRYD OVE GRANSTRAND MARIANNE GRAUERS INGMAR GRENTHE SALVATORE GRIMALDI
HERMANN GRIMMEISS GÖRAN GRIMVALL ROBERT W GRUBBSTRÖM PER GRUNEWALD LENNART GRÅNÄS ANDERS GRÖNLUND BINGLIN GU CHUNYUAN GU
SIGMUNDUR GUDBJARNASON PETER GUDMUNDSON WACLAW GUDOWSKI JOHAN GULLICHSEN JAN GULLIKSEN LARS GUNNARSSON LEI GUO
FREDRIK GUSTAFSSON JAN-ÅKE GUSTAFSSON LEIF GUSTAFSSON LENA GUSTAFSSON STEN GUSTAFSSON STIG GUNNAR GUSTAVSON SÖREN GYLL
PEHR G GYLLENHAMMAR JON HAAG BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE MARIE HAFSTRÖM ERIK HAGERSTEN ANDERS HAGFELDT TONY HAGSTRÖM MAGNUS HALL
ANDERS HALLBERG BO HALLBERG PER HALLBERG TOMAS HALLÉN KRISTJAN HALLER BENGT HALLSTRÖM BENGT HALSE YLVA HAMBRAEUS BJÖRLING
GUNNAR HAMBRAEUS EVA HAMILTON KARL-OLOF HAMMARKVIST ANDERS HAMSTEN HANS HANSON INGEMAR HANSSON SVEN OVE HANSSON VEIKKO HARA
MILTON HARRIS GÖRAN HARRYSSON DESMOND HARTFORD NILS HARTLER MARIS HARTMANIS HYOE HATAKEYAMA BO HEDBERG TORBJÖRN HEDBERG
ANDERS HEDENSTEDT BO HEDFORS LARS HEIKENSTEN LARS-ÅKE HELGESSON PER HELLMAN MAGNUS HENREKSON JENS HENRIKSSON HANS HENTZELL
ANTTI HERLIN GUNILLA HERLITZ ANNE-MARIE HERMANSSON CECILIA HERMANSSON SVEN HERNBERG WOLFGANG A. HERRMANN HANS HERTZ KLAS HESSELMAN
KERSTIN HESSIUS OLA HILDINGSSON DAVID HILL MATS HILLERT FOLKE HJALMERS SIGRUN HJELMQUIST THOMAS HJERTBERG SOPHIA HOBER LENNART HOLM
BENGT HOLMBERG GUNNAR HOLMBERG INGALILL HOLMBERG KRISTER HOLMBERG LENNART HOLMBERG GUNNAR HOLMDAHL JAN HOLMGREN
BERTIL HOLMLUND CARIN HOLMQUIST BJARNE HOLMQVIST PETER HOLMSTEDT BENGT HOLMSTROM ALAIN HONNART MIA HORN AF RANTZIEN
HANS HORNUNG LARS HULTKRANTZ LARS HULTMAN BENGT HULTQVIST HANS HENRIK HUSS WILLIAM A HUSTRULID BEVIS HUTCHINSON BENGT NIPPE HYLANDER
STAFFAN HÅKANSON CARINA HÅKANSSON HÅKAN HÅKANSSON YNGVE HÅLAND BJÖRN HÄGGLUND STURE HÄGGLUND OLLE HÄGGSTRÖM LARS HÖGBERG
ERIK HÖGLUND INGEMAR HÖGLUND BERTIL HÖK FREDRIK HÖÖK KRISTINA HÖÖK ANDERS IGEL JAAKKO IHAMUOTILA YUKIO IMANISHI KAZUO INAMORI
MARTIN INGVAR LARS IRSTAD ALF ISAKSSON CARL-OLOF JACOBSON ROLAND JACOBSSON ULF JAKOBSSON ARVYDAS JANULAITIS HENRY JARLSSON DAVID JARVIS
PETER JENNERGREN ARNE JERNELÖV ÅKE JERNQVIST JAVIER JIMENEZ ESPRIÚ ROLF JOHANNESSON THOMAS JOHANNESSON INGE JOHANSEN ANN LOUISE JOHANSSON
BERNT JOHANSSON BÖRJE JOHANSSON CARL-JOHAN JOHANSSON GUNN JOHANSSON GUNNAR L JOHANSSON GÖRAN JOHANSSON HANS E JOHANSSON
HASSE JOHANSSON JAN C JOHANSSON JAN-OLOV JOHANSSON JERKER JOHANSSON LEIF JOHANSSON OLLE JOHANSSON SVENOVE JOHANSSON ULF J JOHANSSON
PETER BERGHSEY JOHNSEN PONTUS JOHNSON VIVECA AX:SON JOHNSON FILIP JOHNSSON TOM JOHNSTONE LARS JONUNG HENRIK JORDAHL LARS G JOSEFSSON
LEIF JOSEFSSON STAFFAN JOSEPHSON FRANÇOIS JUILLET CLAES-ROBERT JULANDER TAPANI JÄRVINEN GUNILLA JÖNSON PÄR JÖNSSON ANNA KADEFORS
ARNE KAIJSER MARTTI M KAILA VAHID KALHORI TERJE KALLAND PER KALLSTENIUS MATTI KANKAANPÄÄ CHARLES KAO JAN-ÅKE KARK NILS KARLSON
ARNE KARLSSON CHRISTER KARLSSON LENNART KARLSSON JOHAN KARLSTRÖM URBAN KARLSTRÖM BENGT KASEMO KOJI KATO LÁSZLÓ KEVICZKY
MARIA KHORSAND TOR KIHLMAN JARI KINARET MERVYN KING ANDERS KINNANDER KOUTA KINOSHITA TÖIVE KIVIKAS LENA KLASÉN PEDER KLEPPE
GERT KNUTSSON KIAT KOH JUAN ERIK KOLLBERG DANICA KRAGIC JENSFELT GERHARD KREYSA TORBJÖRN KRONANDER WOLFGANG KROPP HERMANN KRÄMER
UDAY KUMAR JUHANI KUUSI MIRJA KVAAVIK BARTLEY LARS KYLBERG TOMAS KÅBERGER PER KÅGESON BO KÅGSTRÖM ERLAND KÄLLÉN BO KÄLLSTRAND
PIERRE LAFFITTE FREDRIK LAGERGREN SVEN TORBJÖRN LAGERWALL RUNE LAGNEBORG CHRISTINA LAMPE-ÖNNERUD JOHAN LANDFORS HÅKAN LANS

»Akademien har till uppgift att till
nytta för samhället främja tekniska
och ekonomiska vetenskaper och
näringslivets utveckling«
IVAs stadgar, § 1
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Några nedslag i akademiens

I VA I KO RT H E T

1923–1947

1942–1968

UPPDRAGSFORSKNING
I EGNA LABORATORIER
Under mellankrigstiden är IVA den viktigaste kraften för
att skapa industriforskningsinstitut. Uppdragsforskning
bedrivs i ett växande antal laboratorier, huvudsakligen i
fastigheten på Grev Turegatan. Det blir allt svårare att skilja
grundforskning från tillämpad forskning. Inom akademien
diskuteras livligt vad forskningen kan leda till i fråga om
patent och affärer. Efter andra världskriget avvecklas eller
avknoppas instituten och laboratorierna.

Avd I: Maskinteknik, Avd II: Elektroteknik
Avd III: Samhällsbyggnad, Avd IV: Kemiteknik
Avd V: Bergs- och materialteknik
Avd VI: Företagande och ledarskap
Avd VII: Teknikens grunder och gränsområden

Elektrovärme
institutet

Kolnings
laboratoriet

Avdelning VIII:
Skogsnäringens
teknik

FORSKNINGSPOLITIK
OCH OBEROENDE
Tekniska forskningsrådet, TFR, inrättas 1942 och följs av en
rad statliga forskningsstödjande organisationer. Råden får
stor betydelse för efterkrigstidens kraftsamlingar och tidiga
satsningar på nya forskningsfält. IVA spelar en aktiv roll i
forskningspolitiken genom att delta i diskussioner, bidra
till statliga utredningar genom en nära koppling till TFR.
Samtidigt diskuteras internt vikten av IVAs oberoende. TFR
uppgår 1968 i nybildade Styrelsen för Teknisk Utveckling.

Tekniska
Nomenklatur
Centralen

Industriella rådet bildas med
de 35 största industriföretagen
som medlemmar. Byter namn
till Näringslivsrådet 1995.
Korrosions
intitutet

IVA-spis halverar
vedförbrukningen.
Tillverkningsrätten
licensieras till landets tio
största spistillverkare.

Forskningsstation
i anslutning till KTH.

Ytkemiska
institutet

1919 • • • • • • • • • 1930 • • • • • • • • • 1940 • • • • • • • • • 1950 • • • • • • • • • 1960 • • • • • • • • • 197
Axel F. Enström
vd 1919–1940
Civilingenjör och licentiat

Svetskom
missionen

Edy Velander
vd 1941–1959
Civilingenjör

Första internationella
kontoret öppnas i New York.

Avd X:
Bioteknik

Sjögrenbiblioteket
med över 10 000
titlar doneras till IVA.

Tidningen IVA
Organ för Ingeniörs
vetenskaps
akademien och dess
laboratorier.

Tekniska museet,
som grundats av
Torsten Althin,
flyttar från IVAs vind
till nuvarande lokaler
på Gärdet.

Sven Brohult
vd 1960–1970
Docent

Avdelning XI:
Utbildning och
forskning

Avd IX:
Ekonomi

1944–1968

1937–1947

FORSKNINGSSTATION
FÖR INDUSTRIUPPDRAG
1941 får IVA medel av staten för att bygga en forsknings
station i nära anslutning till KTH. Syftet är att ge små
forskargrupper samma resurser och service som på ett
stort forskningsinstitut. 1949 byggs stationen ut med en
andra byggnad. I byggnaderna inryms under åren ett 40-tal
institut. Den civila atomforskningen flyttar in 1949 och här
byggs den första reaktorn R1. 1968 inrättas STU som tar
över forskningsstationen.

FORSKNING OM
INHEMSKA BRÄNSLEN
Med ökat krigshot i slutet av 1930-talet växer statens
intresse för inhemska bränslen: gengas för fordon, smörj
oljor och motorsprit baserad på torv och trä. Redan 1938 får
IVA i uppdrag att snabbt ta fram en plan för användningen av
träkol och flis. Samma år tillsätts en oljeskifferkommitté för
att utreda förutsättningarna för en svensk oljeindustri. IVAs
egna laboratorier går för högtryck under beredskapsåren.
Efter krigsslutet 1945 avvecklas laboratorierna successivt.
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I VA I KO RT H E T

1945–1978

1984–1993

FRÅN TEKNIKSPANARE
TILL ATTACHÉER
Vid krigsslutet placerar IVA en kontaktman i New York.
Utlandsverksamheten byggs successivt ut med kontor i
Moskva, Tokyo, Paris. De första åren besöks konferenser,
seminarier och originalmaterial skickas hem. Under
1960-talet systematiseras arbetet med rapporter och
särskilda attachédagar. Under 1970-talet öppnas kontor i
Belgien, Storbritannien, Västtyskland och Österrike. 1978
frikopplas verksamheten och 1980 bildas stiftelsen STATT.

SvenskJapanska
Stiftelsen

Wallenbergs alen
förvandlar IVA till en
stor mötesplats.

IVA Väst

KRIS FÖR INGENJÖRSUTBILDNINGEN
Under 1960- och 1970-talen byggs den högre utbildningen
ut kraftigt. Orter som Linköping, Luleå och Lund får
civilingenjörsutbildningar och nya linjer skapas. Trots
kraftigt ökad antagning tar inte fler examen. Kritiken växer
och en intensiv diskussion om kvaliteten på utbildningen
drar igång i mitten på 1980-talet. Ingenjörsbrist blir ett
begrepp. Under de här åren tillsätter IVA inte mindre än
fyra utredningar om framtida ingenjörsutbildning.

Vetenskap &
Allmänhet knoppas
av för att öka dialogen
mellan forskare och
allmänhet.

Larmrapport om
att Sverige halkar
efter inom IT.

Premiär i Almedalen

Studentrådet

IVA Syd

Jobbsprånget

IVA Nord

70 • • • • • • • • • 1980 • • • • • • • • • 1990 • • • • • • • • • 2000 • • • • • • • • • 2010 • • • • • • • • • 2020
Gunnar
Hambraeus
vd 1971–1982
Civilingenjör

IFG plantskola för
yngre industriforskare

Hans G. Forsberg
vd 1983–1994
Civilingenjör och
civilekonom

Första Royal
Technology
Mission till
USAs västkust.

Kurt Östlund
vd 1995–2000
Professor

Enrico
Deiaco
tf vd
1999–2001
Fil mag

Avd XII:
Informationsteknik

Entreprenörsnätverket
Connect föds efter
en USA-resa.

Lena
Treschow
Torell
vd
2001–2008
Professor

Elkraftringen
kraftsamlar branschen.
Ombildas till Power
Circle och knoppas av.

1997–

1977–1979

Björn O.
Nilsson
vd
2008–2017
Docent

Tuula Teeri
vd 2017–
Professor
Innovation
för tillväxt

Tekniksprånget

ALLT LJUS PÅ FÖRETAG
OCH INNOVATION
Ljusåret är startskottet för att stärka förnyelsekraften och
öka tillväxten i det svenska näringslivet. Det handlar om
att ta tillvara nya idéer och innovationer. Målen är dock
inte bara rent ekonomiska. Ljusårets aktiviteter samlas i
olika landsomfattande utmaningar. Ljusåret följs av ett stort
antal projekt under 2000- och 2010-talen för att påverka
politik och samhälle inom energi, transporter, innovation,
arbetsmiljö, urbanisering och ekonomi.

STORPROJEKT TAR UT
RIKTNINGEN FÖR SVERIGE
Det tidiga 1970-talets oljekriser och ökad konkurrens från
andra länder försämrar svensk ekonomi. För att stärka
Sveriges industriella utveckling och konkurrenskraft behövs
en samlad översyn. IVA får i uppdrag av regeringen att göra
en studie. Stor vikt läggs vid internationella jämförelser och
när rapporten Kunskap och konkurrenskraft presenteras 1979
väcker den stor uppmärksamhet. Det dittills största projekt
akademien genomfört.
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Siktet inställt på hundra
nya år i samhällets tjänst

O

m 2020-talet kommer att påminna
om det optimistiskt glada 1920-talet,
som slutade med världsdepression, är
omöjligt att förutse. Men det helt oväntade
inträffar säkert också efter det att IVA, om
tre år, har inlett sitt andra verksamhetssekel.
Att vara väl förberedda för detta är en förutsättning för att IVA ska fortsätta att spela den
viktiga roll som vi hittills gjort för att möta
samhällets stora utmaningar.
Detta förutsätter att vi även i framtiden
utnyttjar vår styrka som oberoende arena för
möten mellan akademi, näringsliv och politiskt beslutsfattande.
Självklart ska IVA vara en fristående aktör
med resurser för att snabbt kunna dra igång
förstudier och genomföra projekt för att belysa frågeställningar, inte minst kontroversiella
sådana, inom viktiga samhällsområden. En
obunden finansiering är en förutsättning för
att IVA ska kunna bidra inom två områden där
vi redan är starkt positionerade: kunskap och
entreprenörskap.

När akademien firar sitt första sekel i
samhällets tjänst, år 2019, står framtidens kunskap och entreprenörskap i centrum.
Kunskapsnivån i Sverige måste vara av yppersta världsklass. IVA ska, genom projekt och
andra initiativ, bidra till att Sverige utvecklas
som kunskapsland.
Tekniksprånget, med Jan-Eric Sundgren
som ordförande, är ett exempel på att IVA påverkar kunskaps- och utbildningsnivån i landet. Genom detta stora initiativ får unga som
gått ut gymnasiet möjlighet att praktisera på
teknikintensiva arbetsplatser över hela landet.

Resultaten är minst sagt glädjande. Åtta av tio
praktikanter läser vidare. Hälften av dem är
tjejer. Praktikmodellen har dessutom lett till
ytterligare ett projekt – Jobbsprånget. I detta
får nyanlända ingenjörer och andra akademiker med naturvetenskaplig eller ekonomisk
universitetsexamen chansen att snabbt få in en
fot på den svenska arbetsmarknaden. De båda
”sprången” hör till sådant som vi vill utveckla
långt mycket mer.
Det räcker dock inte med fler välutbildade
ingenjörer för att Sverige även i framtiden ska
vara framgångsrikt. Det behövs också långsiktiga satsningar för att stimulera svenskt
entreprenörskap. Prins Daniels Fellowship
och entreprenörskapsprogram är ett inslag i
akademiens arbete för att förändra attityder
till just entreprenörskap.
IVAs projekt skapar ny kunskap, tar fram
policyförslag och påverkar därmed utvecklingen. Så har det varit i snart ett sekel. År 2016
var inget undantag. Utsiktsplats forskning,
med Gunnar Svedberg som ordförande, gjorde
markanta avtryck i den senaste forsknings
propositionen och Vägval el, med Bo Normark
i spetsen, vände och vred på allt som går att
mäta i Watt. Energiöverenskommelsen mellan
regering och opposition liksom Energikom
missionens rapport bär tydliga direkta spår
från projektet.
Mer attitydpåverkande till sin natur var
Attraktionskraft för hållbar utveckling som
leddes av Carl Bennet. Projektet lyfte bland
mycket annat fram vikten av innovativa miljöer. Också Resurseffektiva affärsmodeller –
stärkt konkurrenskraft har skapat ny väsent7

lig kunskap från ett företagsperspektiv. Här
identifierades olika slag av resursslöseri inom
flera branscher. Den cirkulära ekonomin sattes i fokus under ledning av ordförande Anders
Narvinger.
Våra pågående större projekt, Innovation
i skogsnäringen, med Olof Persson i spetsen
och Framtidens goda stad, som leds av Gabriel
Urwitz, har redan lyckats med att lyfta flera
väsentliga framtidsfrågor.
2016 var kort och gott ett mycket framgångsrikt och framträdande år för IVA. Inte
minst när det gäller Näringslivsrådets spännande frukostmöten ledda av Eva Hamilton
som rådets ordförande.
Det engagemang hos ledamöter, näringslivsrådets medlemmar och medarbetare på
kansli och konferenscenter som präglat året
är berömvärt och av högsta kvalitet. År 2017
blir mitt sista år som vd för denna fantastiska
organisation. Jag känner mig stolt och tacksam
över vad vi gemensamt har uträttat. Det är
även i fortsättningen ert engagemang och bidrag som avgör IVAs framtida roll, satsningar
och framgångar.

Björn O. Nilsson,
vd IVA

HÅLLBARHET
I fokus för hållbarhet står långsiktighet och helhet.
Miljö, ekonomi och sociala förhållanden är beroende
av varandra och måste ses i ett sammanhang.
Alla IVAs projekt anknyter till någon aspekt av
hållbarhet. Några tar upp centrala områden i dagens
hållbarhetsdiskussion som energi, resurseffektivitet
och utnyttjandet av naturtillgångar.
8
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Gränsöverskridande
hållbarhet vägen
till globalt välstånd
»FN-deklarationer
påverkar beteenden.
Formuleringarna
sipprar ner till stater,
kommuner och
företag.«

OM LENA EK
Lena Ek är juristutbildad i Lund med inriktning
på folkrätt.
Hon har varit riksdagsledamot (C) och
europaparlamentariker. I den senare rollen var
hon pådrivande i EUs kemikalielagstiftning och
när reglerna för utsläppsrättshandeln togs fram.
2011–2014 var hon miljöminister.
Lena Ek är hedersdoktor vid Lunds tekniska
högskola.
Sedan 2015 är hon ordförande för Södra.
Hon är ledamot i IVAs avdelning Skogsnäringens
teknik.

V

ärlden har bestämt sig. År 2030 ska
utvecklingen vara ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbar. I september
2015 röstade alla FNs medlemsländer ja till 17
globala utvecklingsmål som nu har ersatt de
tidigare millenniemålen. De nya målen är mer
omfattande och tar ett helhetsgrepp på miljö
och hållbarhet.
Vägen till generalförsamlingens enhälliga
beslut var dock lång med Sverige som ett av de
pådrivande länderna. Lena Ek, som var miljöminister, bidrog aktivt.
– Sverige har alltid varit föregångare. FNs
första miljökonferens hölls ju i Stockholm 1972,
säger hon.
Inför den tredje konferensen om hållbar
utveckling, i Rio de Janeiro 2012, hölls ett förmöte i Stockholm. Ett 60-tal länder deltog.
– En grupp latinamerikanska länder föreslog att millenniemålen skulle ersättas av mål
med mer av helhetstänkande. Men de flesta
deltagare var emot detta.
Efter en avslutande högtidsmiddag drog
sig ett 30-tal ministrar undan och diskuterade.
– Som individer, utan förankring hos våra
respektive regeringar, höll vi med de latinamerikanska länderna.
Resultatet blev att en grupp ministrar skrev
en text om att FN under Rio-konferensen
borde satsa på det latinamerikanska helhetstänkandet.
10

– Det var ganska jobbigt. FN-ledningen tog
till sig förslaget och biståndsminister Gunilla
Carlsson drog sedan ett tungt lass. Det var en
skara små länder som drev utvecklingen av det
som flera år senare blev de 17 hållbarhetsmålen.
Lena Ek ser möjligheter med dessa. De är
gränsöverskridande och kan bli mer verkningsfulla än de tidigare, i och för sig framgångsrika,
millenniemålen.
– FN-deklarationer påverkar beteenden.
Formuleringarna sipprar ner till stater, kommuner och företag. De påverkar Världs
bankens, Internationella valutafondens och
andra organisationers strategier. Men det är
som att vända en oceanångare. Små steg i FNpolitiken är det viktiga.
Som exempel framhåller Lena Ek att alla
svenskar berörs av besluten från den första
konferensen i Rio år 1992 som ledde fram till
Agenda 21 med och principen att förorenaren
betalar.
– Återvinning av tidningar, batterier och
liknande är ett resultat av det mötet.
Makten att påverka utvecklingen i miljö-,
klimat- och hållbarhetsfrågor ligger förstås
inte bara hos FN och regeringar.
– Konsumenttryck betyder mycket. Ett exempel är det klorblekta pappret som försvann
på 1980-talet trots att industrin menade att
det inte var möjligt.
Ibland går lagstiftaren före. Ibland är det
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företag som tar täten i miljö- och hållbarhetsfrågor.
– I en del länder ligger näringslivet i framkant. Men i länder som Brasilien, Indien och
Kina är det än så länge statliga regler som påverkar mest. Fast i Kina är stora förändringar
på gång. Där växer det nu fram hållbara industrier.
Också i Kina ökar pressen från befolkningen i miljöfrågor.
– När kinesiska familjer märker
att miljön hotar hälsan för deras
enda barn uppstår tryck på både
marknad och politik.
Men trots att utvecklingen, globalt sett, går åt rätt håll så återstår
mycket arbete, stort som smått,
för regeringar, företag och enskilda
individer. Lena Ek framhåller ändå
gärna lyckade exempel
– Förbudet mot glödlampor minskar el
användningen i EU med nästan 40 miljarder
kilowattimmar årligen. De tydliga energideklarationerna på kylskåp är ett annat bra initiativ. Sådan smart och lättillgänglig information
förändrar beteendet på marknaden.
Standardisering är ett sätt att åstadkomma
hållbarhet. Laddare till mobiltelefoner och
annan elektronik skulle gott kunna ha en gemensam standard. Och på tv-apparater borde
stand-by-funktionen kunna stänga av sig själv
efter någon timme.

Värdet av det som för några decennier sedan
sågs som avfall och därför var en kommunal
uppgift att ta hand om behöver ses över.
Butikskedjornas initiativ för att samla in
avlagda kläder är ur hållbarhets- och miljösynpunkt positivt. Men olagligt eftersom det
definitionsmässigt rör sig om sopor.
– I dag är det en tokig regel. Men när den
kom till såg ingen värdet av utslitna plagg. Nu

– Både ja och nej. Ibland vill jag förstås vara
med. Men det ger frihet att inte vara det. Det
är inte enkelt att vara politiker på toppnivå,
säger hon samtidigt som hon är ganska belåten med det hon åstadkom under sin tid som
minister.
Propositionen På väg mot en giftfri vardag som
lades fram 2013 är ett av de initiativ hon är stolt
över.
– För tio år sedan ansåg man
att miljöhänsyn var oförenligt
med jobb och tillväxt. Numera vet
man att de inte alls är motsatser.
Den attitydförändringen tycker
jag att jag har bidragit till. En god
miljö kräver inte att vi tar på oss
tagelskjortor.
Som miljöminister var Lena Ek
en av initiativtagarna till Climate
& Clean Air Coalition, CCAC. Tillsammans
bildade regeringarna i Sverige, Bangladesh,
Kanada, Ghana, Mexiko, USA och FN organisationen. CCAC är ett globalt samarbete där
regeringar tillsammans med det civila samhället och näringslivet arbetar för att eliminera
kortlivade, men klimatförstörande, luftföroreningar.
– Numera deltar ett 60-tal länder. Man får
bara vara med om man aktivt och konkret vill
lösa ett problem. Ryssland är ett av medlemsländerna. De vill få stopp på det enorma gasläckaget i sina pipelines.

»För tio år sedan ansåg man att
miljöhänsyn var oförenligt med
jobb och tillväxt. Numera vet man
att de inte alls är motsatser.«
vore det bra med producentansvar även för
textil. Synen på vad som är avfall förändras
allteftersom vi lär oss mer om vad som kan
återvinnas. Snart kan nog till och med LKABs
slagghögar, som innehåller sällsynta jordartsmetaller, tas tillvara.
Det är säkerligen en hel del både i det
svenska och det europeiska hållbarhetsarbetet
som den förra miljöministern och europaparlamentarikern gärna skulle vilja ändra på. Man
kunde kanske tro att hon saknar den politiska
hetluften.
12
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Lena Ek var även med om att dra igång The
New Climate Economy, där Mexikos förre president, Felipe Calderón, är ordförande. Syftet
med initiativet är att undersöka hur länder
kan åstadkomma ekonomisk tillväxt samtidigt
som man hanterar riskerna med klimatförändringar. Medverkar gör före detta regerings
chefer, finansministrar och toppledare från
finans och näringsliv.
– Det är viktigt att visa att det går att förena miljöpolitik och hållbar tillväxt. Jag var
förstås inte ensam i arbetet med detta. Medarbetarna på departementet och i min stab
gjorde mycket bra insatser.
Numera är Lena Ek verksam inom det som
många svenskar ser som den mest hållbara och
klimatsmarta delen av näringslivet – skogs
industrin. Som ordförande för Södra har hon
gott om insikter och åsikter om hur skog kan
användas på bästa sätt för att bidra till klimatvänlig och hållbar utveckling.
– Om svenskt skogsbruks metoder användes
av hälften av det globala skogsbruket skulle en
stor del av klimatproblemet elimineras.
Då duger det inte att EU-kommissionen vill
bestämma hur fiber från skogen ska användas.
EUs kaskadprincip innebär att virket först ska
bli sågade träprodukter, därefter återanvändas
sedan återvinnas för att därefter bli bioenergi.
Den tågordningen förhindrar utveckling av
nya biobaserade material och produkter.
– Den principen utgår från hur det fungerade på 1970-talet och är ett hot mot utvecklingen av ett fossilfritt samhälle.
Synen på skogens möjligheter att vara betydelsefull i omställningen till bioekonomi
varierar dessvärre bland världens länder. I vissa
områden i Brasilien sker en olaglig rovdrift.
Också i en del europeiska länder är skogsbruk
närmast synonymt med rovdrift.
– I Sverige är det lag på återplantering efter
en avverkning. Så är det inte på andra håll i
världen. Där eroderar marken när träden är avverkade vilket medför att jorden blir obrukbar.
Skog ska användas på ett smart sätt för
att bidra mest i kampen mot klimatförändringar. Att bygga höga hus av trä är ett inslag i

detta. Men där kunde, anser Lena Ek, takten i
Sverige vara betydligt högre.
Och fortfarande är den största delen av den
globala produktionen av textil antingen oljebaserad eller beroende av miljöovänlig odling
av bomull.
– Den oljebaserade textilens mikroplaster
släpps ut när plaggen tvättas. På sikt är det en
lika allvarlig fråga som klimatet.
Textil med skog som råvara är ett alternativ
som Södra Cell satsar på. Lövträd är basen i
bolagets textilmassa som blir till viskos eller
lyocell.
– Skogen bidrar också till bättre hälsa i världen. Pappersmassa blir ju hygienprodukter av
många olika slag.
Skogens möjligheter att bli till energi är
också ett väsentligt inslag på vägen mot ett
hållbart samhälle.
– Alla Södras bruk är fossilfria. Vi producerar energi av det som för 15 år sedan var
ett avfallsproblem. Årligen blir det 19 tera
wattimmar. Det är mer än bruken behöver, så
sex terawattimmar säljs.
Biodrivmedel är naturligtvis också ett
förnuftigt alternativ till oljebaserade lösningar.
– Framtidens vägtransporter kommer säkert att ske med en kombination av el och
biodiesel.

Innovationer med skog som råvara är en utmärkt möjlighet att ersätta det fossila.
– De ämnen som uppstår när man kokar
loss fibern har vi bara börjat titta på.
Forskningen har, hävdar Lena Ek, en enorm
betydelse. Både samhälls- och naturvetenskaplig forskning lägger grunden till en hållbar
värld.
– Jag har alltid varit intresserad av forskning
och är en verklig teknikoptimist.
Och som ordförande för det europeiska
forskningssamarbetet Forest-based Sector
Technology Platform som har till uppgift att
stärka hela skogssektorns konkurrenskraft kan
hon själv påverka.
Det kan hon förstås också genom regeringsuppdraget att vara samordnare för The
European Spallation Source (ESS) som byggs
i Lund.
– ESS är tröskeln till framtiden. Där kan
nya material utvecklas. Alla företag som vill
hänga med måste se till att boka in sig där. Där
kommer det att ske monumentala genombrott
när det gäller material och materialhantering.
Jag hoppas verkligen att också skogsindustrin
ser möjligheten med denna storsatsning, säger
Lena Ek, vars ledarstil är Management by mormor; var rejäl, juste och behandla människor
med respekt och inte minst – se till att skorna
är putsade.

MÖTEN : HÅLLBAR H E T
25 januari i Stockholm
Vattenkraft och biologisk mångfald
Projektet Vägval el
l8 februari i Stockholm
Vägen till framtidens
hållbara drivmedel
IVAs avdelning för Kemiteknik
23 februari i Stockholm
Nya biobaserade material,
produkter och tjänster
BioInnovation och IVAs avdelning för
Skogsnäringens teknik
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8 april i Stockholm
Elmarknaderna i USA, Kanada
och Storbritannien
Projektet Vägval el
13 april i Stockholm
Styra mot ökad resurseffektivitet
Projektet Resurseffektiva affärsmodeller
19 april i Stockholm
Framtidens el – så
påverkas klimat och
miljö
Projektet Vägval el

HÅLLBARHET

Skogen fortfarande
i centrum för tillväxten

”
S

Jag har också fått helt nya insikter om trähusbyggandets framtidspotential
– inte minst i flerfamiljshus. Här har Sverige en jättemöjlighet att bidra till en
framtida hållbar bostadsförsörjning. O l o f P e r s s o n

kogen är central i Sveriges utveckling
som industrination de senaste 180 åren.
Den har stått och står för en stor del av
vårt exportvärde. Skogen har också varit en
viktig del av ekonomin för jordbruksföretag
över hela landet, oavsett storlek.
– Att den svenska skogen är en viktig resurs
för Sverige har jag som alla vi som är verksamma i svenskt näringsliv i högsta grad varit medveten om. Men den insikt jag fått från arbetet
i IVA-projektet Innovation i skogsnäringen är
skogens centrala roll i ett framväxande bio

baserat samhälle, säger Olof Persson som är
styrgruppens ordförande.
Ett brett engagemang bland personer från
näringsliv, akademi och politik är en förutsättning för varje IVA-projekt. I Innovation
för skogsnäringen har cirka 40 personer varit
engagerade i de tre arbetsgrupper som arbetat
med värdekedjor, forskning respektive energi,
inte minst drivmedel.
– Projektet lägger nu fram en rad konkreta
förslag. För att ta fram dessa har de tre arbets
grupperna spelat en helt avgörande roll.
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Den internationella konkurrensen för svensk
skogsnäring har aldrig varit större. Och inget
tyder på att den kommer att minska.
– Det har varit spännande att vi kunnat
lyfta fram skogsnäringens utmaningar. Ett
exempel är ett tydligare kundperspektiv.
Många har vittnat om att ett sådant inte alltid varit en självklarhet i branschen. Här har
projektet spelat en viktig roll eftersom vi givit
deltagarna möjligheter att lyfta sig från sin
företagsvardag.
Det finns många som arbetar med frågor

HÅLLBARHET

OM INNOVATION
I SKOGSNÄRINGEN
Projektet syftar till att identifiera hur
Sveriges skogsnäring, genom att medverka
allt mer i en omställning till en biobaserad
samhällsekonomi, kan stärka sektorns
världsledande position.
Projektets arbetsgrupper ska besvara frågor
inom tre områden:
• Hur skogsnäringen bäst kan utveckla sina
nuvarande värdekedjor och vara med att
skapa nya.
• Hur industri, finansiärer och forskare
kan samverka för att skapa en högre
nivå av innovation och framtidens
produktmöjligheter.
• Hur skogsråvara kan bidra i högre
grad än i dag i energisystemet och för
samhällsbyggnad.
Projektets mål är att påverka akademi,
industri och politik i en riktning mot en
förnyad och förstärkt roll för skogsbaserade
produkter.
Styrgruppen leds av Olof Persson.
Styrgruppsordförande Olof Persson

kring skogsnäringen. Frågan är vad IVA kan
tillföra i detta sammanhang.
– Den kanske viktigaste styrkan hos IVA
är oberoendet. Den gör att beslutsfattare från
näringsliv, offentliga verksamheter, akademi
och politik tycker att det är meningsfullt att
delta och att man får chansen att bidra till
att föra en viktig fråga framåt. Det har i allra
högsta grad gällt detta projekt.
Visserligen tog Olof Persson sin ekonom
examen i skogslänet Värmland. Men han har
inte arbetat i branschen.

Projektet pågår 2015–2017.

– Jag tror på ett sätt att det var en fördel
för jag kunde bidra med ett utifrånperspektiv
och föra in erfarenheterna från industriföretag som ABB och Volvo. Samtidigt har jag lärt
mig mycket. Det som slagit mig mest är kanske den enorma potentialen för cellulosafibern
i en rad olika sammanhang. Jag har också fått
helt nya insikter om trähusbyggandets stora
potential – inte minst i flerfamiljshus. Här
har Sverige en jättemöjlighet att bidra till en
framtida hållbar bostadsförsörjning, säger
Olof Persson.
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Projektledare Mats Johnson

Andreas Regnell

Fyra alternativ för
en fossilfri framtid

Ä

ven i framtiden kan Sveriges el
produktion vara fossilfri. Men det är
inte bråttom att bygga nya anlägg-

ningar.
Det hävdar IVA-projektet Vägval el, som nyligen presenterade fyra alternativ till elsystem
för 2030–2050.
– Få länder har så många alternativ som
S verige för framtidens elproduktion, sa
A ndreas Regnell, chef för Vattenfalls strategiska utveckling, vid ett IVA-seminarium.
Han är en av dem som arbetat fram elscenarierna.
Eftersom Sveriges elproduktion har
mycket begränsad klimatpåverkan brådskar
det inte med att ställa om till andra produktionssystem. Dessutom kan en för snabb omställning bli onödigt dyr och ge inlåsnings
effekter.
För 2030 till 2050 finns, enligt projektets
rapport, fyra fossilfria alternativ: mer sol och

vind, mer biokraft, ny kärnkraft eller mer vattenkraft. Summan av bruttopotentialen för
de fyra alternativen innebär långt mer än en
fördubbling av dagens produktionskapacitet.
Men för att utnyttjas fullt ut krävs exempelvis
utbyggnad av de sista orörda älvarna och att
alla lämpliga tak förses med solceller.
I scenarierna förutsätts inte heller detta.
Kraftigt ökat framtida inslag av el från sol
och vind i mixen av produktionssystem kommer att växelvis ge för mycket eller för lite el.
– Effekten räcker inte helt. Därför blir vi beroende av att importera och exportera.
Stora investeringar i nät och möjligheter till
import och export är därför, liksom anläggningar som producerar el när det inte blåser,
nödvändiga.
– Biokraften kan också byggas ut. Det förutsätter att alla fjärrvärmeanläggningar också
producerar el.
Ny teknik och ökad användning av skogs
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råvara behövs om detta alternativ ska förverkligas. Och om allt fler väljer värmepump i stället för fjärrvärme blir det problem att få till
elförsörjningen.
Ny kärnkraft är tekniskt möjlig, men ett
dyrt och långsiktigt alternativ.
– Med mindre anläggningar och ny teknik,
så kanske det skulle gå.
Vattenkraft är det mest f lexibla energi
slaget. För att maximalt utnyttja denna krävs
att riksdagen ändrar de lagar som skyddar de
orörda älvarna. Men de existerande anläggningarna kan med ny teknik tillsammans med
viss utbyggnad i redan reglerade vattendrag ge
mer el.
Produktionskostnaden per kilowattimme
är i alla de fyra grundalternativen i samma
storleksordning, 40–50 öre.
Projektledare för Vägval el är Jan Nordling och
Karin Byman.

HÅLLBARHET

Hållbarhet kräver
resurseffektiva affärsmodeller

I

nnovativa företag som upptäckt att resurseffektivitet ger fördelar visar vägen mot ett
hållbart samhälle.
Caroline Ankarcrona är projektledare för
IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller
i vilket 45 företag deltog. Några av dem presenterade sina modeller för minskad resurs
användning vid ett IVA-seminarium.
– Det finns spill av stora mått i alla flöden
vi studerat, sa Caroline Ankarcrona och efterlyste samarbete mellan skilda branscher för att
minimera svinnet.
Sunfleet är ett biluthyrningsföretag med
samhällsengagemang. Peter Algurén är vd.
Han ser stora fördelar med bilpooler.
– En av våra bilar ersätter 2–3 privatägda.
Bilpooler ger möjligheter för ett nytt tänk för
stadsbyggnad, sa han.
Konkret innebär bilpoolsidén att byggher-

rar och planerare slipper bygga så många parkeringsplatser samtidigt som de boende ändå
har tillgång till bil när de vill.
Anna Denell, Vasakronan, framhöll att de
flesta kontor står outnyttjade stor del av årets
timmar. Dessutom ger modern teknik anställda möjlighet att jobba lite var som helst. Det
leder till att allt fler företag ser sig om efter
mindre lokaler.
– Vi hjälper våra kunder med detta. Och de
tomma kontorsutrymmena kan ofta konverteras till bostäder, sa hon.
Därutöver finns stora mängder begagnat
byggmaterial som skulle kunna få nytt liv.
Dessvärre är det, som exempel, dyrare att måla
om en använd dörr än att installera en ny.
Förpackningar bidrar också till onödig
materialförbrukning. Åsa Domeij på Axfood
tyckte därför att pantsystemet borde om-

fatta betydligt mer än burkar och flaskor för
drycker.
– Många olika matförpackningar kunde
ingå i pantsystemet. Dessutom finns det inga
krav på förpackningarnas kvalitet. Därför
fungerar plaståtervinningen dåligt, sa hon.
Produkter av trä binder kol. Bra för klimatet. Per Lyrvall, Stora Enso underströk att
skogsindustrierna i stort sett är fossilfria.
– Och man kan numera till och med göra
implantat baserat på skogsråvara, sa han.
H&M har sedan flera år satsat på textil
återvinning. Slöseriet med kläder är stort och
bomull är knappast en miljövänlig textil.
– Vår vision är ett helhetsperspektiv, ett
cirkulärt tänk. Vi ska bort från ohållbara
material, sa Cecilia Strömblad Brännsten.
H&Ms klädinsamling har hittills resulterat
i 33 000 ton insamlade kläder.

Ökat mod behövs för
att lösa bostadskrisen

M

Tomas Billing och Anna Granath Hansson

ånga fler bostäder behövs. Och de
ska finnas i städer. Urbaniseringen
är ostoppbar. Men mycket behöver
förändras om attraktiva stadsmiljöer snabbt
ska bli inflyttningsklara.
Ett problem är lång tid från ritbord till inflyttning.
– I Sverige tar det 6–8 år. I Tyskland 1,5 år,
sa Tomas Billing, NCCs ordförande, när IVAprojektet Framtidens goda stad lanserades.
Möjligheterna att överklaga ett byggbeslut
är ett skäl till detta. Ett annat är att reglerna
varierar mellan kommunerna.
– Ett önskemål är att samma regler ska gälla
i alla kommuner.
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Tomas Billing efterlyste också ökat politiskt
mod om 700 000 nya bostäder ska bli klara till
år 2025, vilket är Boverkets beräkning av behovet.
– För att det ska bli möjligt krävs blocköverskridande överenskommelser, sa han.
En sådan är ingen omöjlighet, ansåg då
varande bostads-, stadsutvecklings- och itminister Mehmet Kaplan.
– Vi kan diskutera allt med de andra partierna, men reglerna för tillgänglighet går vi inte
med på att ändra, sa han.
Ökad digitalisering av planprocessen skulle,
enligt Mehmet Kaplan, också kunna få fart på
byggandet av bra urbana miljöer.
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En smak
av Gotland

F

öretaget Moving Floor utanför Visby,
som bygger på lantbrukaren Per
Lindvalls innovation för att hålla
rent i ladugårdar, fick i oktober besök av en
IVA-delegation. Hans båda döttrar, Katja
och Peg Lindvall, har tagit över och vidareutvecklar nu tekniken och företaget.
Gotlandsresan var inspirerad av IVAledamoten Peter Larssons utredning Hållbara Gotland som lämnades till regeringen i
juni. I fokus för tvådagarsresan stod möten
med entreprenörer i såväl mindre företag,
som större och mer etablerade bolag. Ett
besök på Campus Gotland, som är en del
av Uppsala universitet, inledde studieresan.
Bland annat presenterades Sveriges största
forskningsprogram inom turism som undersöker hur kryssningsfartygens besök på Gotland kan bli fler och samtidigt mer hållbara.
Gotlands bryggeri, Pickit och Swedish
Composite var några av de företag delegationen besökte. På Gotland Grönt Centrum
visades, förutom självrengörande golv för
djur, även det senaste inom modern skogshantering och lammnäring.

OM IVAs KUNGL. TEKNIKRESA
Den kungliga teknikresan, som studerar
näringsliv och forskning i olika delar av Sverige,
arrangerades för femte gången. Årets resa gick
till Gotland. Tidigare resor har gått till DalarnaVästmanland, Umeå, Borås-Göteborg, Småland
och Kiruna-Luleå.
Teknikresan består av studiebesök, seminarier
och genomförs under två dagar. Förutom
kungen deltar personer från näringsliv, samhälle
och akademi. Delegationen leddes av IVAs
preses Leif Johansson. Projektledare var Ingrid
Jansson.
19
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D I G I TA L I S E R I N G
Digitaliseringen skapar nya förutsättningar
för produktion och affärer. Relationen mellan
företag och kund sträcker sig nu längre när en
produkt kan uppdateras många gånger under
sin livslängd. Digitaliseringen påverkar alla.
Därför krävs svar på nya frågor om integritet,
informationssäkerhet och sårbarhet.
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Omöjligt idag
möjligt i
digital framtid
D

atorer, i alla sina former, blir mindre, snabbare och mer kraftfulla.
Kombinera detta med uppkoppling,
strömförsörjning, internet och programvara
så är förutsättningarna för digitalisering på
plats. Detta ökar på olika sätt konkurrensen
för alla. Digitalisering skapar stora möjligheter,
men kan också upplevas som ett hot mot det
existerande.
Lars Stugemo, vd och koncernchef för itoch managementkonsultbolaget HiQ , sätter
in detta nya i ett större sammanhang samtidigt som han avdramatiserar begreppet digitalisering medan han med hjälp av raska penndrag på whiteboarden förklarar:
– Digitalisering är ett hajpat modeord.
Egentligen handlar det om teknikutveckling
och vad den möjliggör. Inget annat. Den stora
grejen är att det slår igenom överallt, säger han.
För tre, fyra år sedan började man på allvar
tala om att nya bolag som Spotify, Uber och
Netflix var de digitaliserade. Nya digitaliserade
bolag skulle konkurrera ut de gamla.
– Men det är ingen skillnad mellan nya
företag och de gamla klassiska, framgångsrika
teknikbolagen. De är högeffektiva och mäter
och kollar allt. De nya, framgångsrika bolagen
åldras också och får samma typ av arv som de
äldre.

De stora bankerna hör till dem som en och
annan tror ska tyna bort. Det tror inte Lars
Stugemo.
– Swish är ett utmärkt exempel på deras
kreativitet. Swish är utvecklat av storbankerna. Att kunna betala mindre belopp direkt till
privatpersoner och företag med hjälp av en app
på mobilen mötte direkt ett verkligt behov.
Nu, några få år efter lanseringen, har tjänsten, vars it-lösning för mobilerna, är utvecklad
av HiQ , drygt fem miljoner användare.
– Om inte människor vill använda en lösning blir det ingen succé.
Rent tekniskt skulle det säkert, anser
Lars Stugemo, vara möjligt att ersätta bankerna med listiga algoritmer och moln, det vill
säga stora serverhallar.
– Bankerna behövs. För vem ska man lita på
när man gör affärer, lånar eller placerar pengar?
Det är en fråga om det förtroende som laddar
varumärket. Men bankerna kommer säkert
att behöva öppna sina databaser och vara mer
transparenta.
För alla företag, oavsett bransch, medför
digitaliseringen förändringar. Kanske främst
när det gäller var i värdekedjan man ska befinna sig. Ska man göra lastpallar eller sälja en
mer komplett logistiktjänst?
23

»Digitalisering
är ett hajpat
modeord.
Egentligen
handlar det om
teknikutveckling
och vad den
möjliggör.
Inget annat.«

OM LARS STUGEMO
Lars Stugemo är medgrundare och sedan år
2000 vd och koncernchef för HiQ. Han har en
masterexamen i elektroteknik från KTH.
Privat är Lars Stugemo rallyförare på hög nivå.
Han spelar också gitarr, helst tillsammans med
andra, exempelvis i HiQs eget husband.
Han är IVA-ledamot och vice ordförande i
avdelningen för Företagande och ledarskap. Lars
Stugemo är medlem i Näringslivsrådets styrelse.

D I G I TA L I S E R I N G

– Det blir allt vanligare att bolagen säljer en
funktion som löser ett kundbehov. Tekniken
gör saker enklare, så därför behövs inte någon
särskild utbildning för att klara uppgifter som
tidigare krävde specialistkunskap. Och då försvinner förstås en del jobb.
Fast förändring är inget dåligt. Yrken
har alltid försvunnit och nya jobb har kommit
istället. I den digitaliserade världen finns inga
undantag. Även om det säkert finns läkare om
25 år så skulle de, i alla fall till viss del, kunna
forska istället för att skriva ut recept. Inte heller skådespelare är fredade. ”Varken åldrande
eller död är längre några större hinder för en
lyckad Hollywoodkarriär. Med hjälp av digital
teknik kan filmskaparna både väcka liv i avlidna filmstjärnor och få gamla att bli som nya.”
Citatet är från DN den 13 januari i år.
– Utbildning och kunskap blir därför än
mer viktigt. Man kommer minst att behöva
lite kurser i it och teknik. Annars hänger man
inte med. Varför inte programmering på schemat istället för syslöjd?
Konkurrensen om arbete blir i större grad
internationell och motmedlet för den enskilde
är utbildning.

– Hur man skaffar sig kunskapen är kanske
inte det viktigaste. Det finns självlärda även i
it-industrin.
Den digitaliserade världen har många fördelar, men också nackdelar. Gränsen mellan arbete
och privatliv kan, lindrigt uttryckt, bli en aning
diffus eftersom ”alltid tillgänglig” är en konsekvens av de digitala möjligheterna. I Frankrike
infördes därför, i början av 2017, en lag som förbjuder jobbmejlande efter arbetstid. I Tyskland
stänger BMW och flera andra stora bolag helt
sonika av mejlservrarna när arbetsdagen är slut.
Lars Stugemo anser inte att det är en bra idé.
– De försöker frysa tiden. Många väljer där
för att jobba på andra bolag. Men visst ska
arbetstid och fritid hållas isär.
Avancerade it-apparater ryms numera
i byxfickan och får lätt plats i minsta handväska. Via de smarta telefonerna sköter vi allt
mer av allehanda vardagliga bestyr. Mobilerna
tar över mycket av det som tidigare krävde en
PC eller en Mac.
– Kapacitetsmässigt kan den ersätta en PC,
men de kommer nog inte att försvinna. Programvara är som gas. Den fyller allt tillgängligt
utrymme.

HiQ , med rötter i tidigt 1990-tal och med
Lars Stugemo som medgrundare och vd sedan
år 2000, utvecklar i skärningspunkten mellan
teknik, människor och affärer. Bland kunderna
finns stora industrikoncerner i Sverige, kommuner, vård, artister, brittiska Channel 4 och
Kenyas utvecklingshotade spetsnoshörningar.
De sist nämnda dock via uppdrag från Linköpings universitet.
Sverige står sig gott i den digitala världen,
konstaterar Lars Stugemo.
– Sverige är väldigt bra teknikmässigt. Näringsliv och staten har gemensamt lagt en stabil grund för länge sedan. Samarbetet mellan
Televerket och Ericsson, Vattenfall och Asea
Atom har skapat en gedigen kunskapsbas.
Dessutom finns det goda kunskaper om vad
internationalisering innebär i det exportberoende Sverige.
– Det finns risker med detta. År 2008 var
majoriteten av alla mobiltelefoner utvecklade
i Norden. Nu är de utslagna av Apple, Google
och i viss mån Samsung.
Lars Stugemo ser skillnader mellan två av
de globalt dominerande it-företagen: Apple och
Microsoft.

MÖTEN : DIG ITALI SER I NG
13 januari i Stockholm
EUs digitala marknad
IVAs Programråd för bevakning av EU-frågor
11 april i Malmö
Digitalisering – nya krav
på innovation och
samverkan
IVAs Näringslivsråd och IVA Syd
11 maj i Stockholm
Digitalisering – ledarskap och
konkurrenskraft
IVAs avdelningar för Maskinteknik, Företagande
och ledarskap samt Informationsteknik

7 september i Lund
Industrie 4.0
– vad kan Sverige lära?
IVA Syd

3 november i Växjö
Hur skapar vi framtidens digitala
relationer till skogen?
IVAs Näringslivsråd och Linnéakademien

20 september i Stockholm
WASP – forskningsmiljarder till
digitalisering av industrin
IVAs avdelning för Elektroteknik

22 november i Stockholm
Digitalisering på bräcklig grund
– klarar den grundläggande
kommunikationen de nya kraven?
IVAs avdelning för Informationsteknik

11 oktober i Lund
Bluetooth och annan
korthållsradioteknik
– hur ser framtiden ut?
IVA Syd och IVAs avdelning för Elektroteknik
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23 november i Stockholm
Ny digital teknik – nya sätt att
driva infrastrukturprojekt
IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

– När den första Macen kom var den roligare och lättare att använda än en PC. Uppbyggnaden utgick från människan medan
Microsoft riktar sig till företag
och beslutsfattare.
Oavsett om vi föredrar Mac
eller PC, jobbar med mobilen
eller läsplattan så är en sak klar;
Alla är vi uppkopplade och får
information från alla möjliga
håll.
– Förr fanns SVT1 och SVT2,
DN och Svenska Dagbladet. Då
utgick man från att de var hyfsat
objektiva i sin rapportering.
Gillar man på Facebook får man mer av
samma sort. Om man trycker på gilla-knappen
på allt som ett politiskt parti publicerar får

man så småningom nästan bara information
från det hållet.
– Om det är bra eller dåligt kan man funde-

grunden ökar ändå den globala transparensen.
Teknik inte bara kan utan ska vara i männi
skans tjänst. Framtiden är, menar Lars Stuge
mo, fantastisk trots att ingen vet
riktigt hur den kommer att se ut.
– Det som är omöjligt i dag kommer säkert, förr eller senare, bli
fullt möjligt, säger Lars Stugemo,
som inte bara är vd för HiQ utan
också rallyförare, hängiven gitarrist, med band och replokal i företagets källare.
Så vad tar han om valet stod
mellan dator och musik?
Han tar en ordentlig funderare
innan svaret kommer:
– Det blev nog musik. För utan den går jorden under.

»Utbildning och kunskap blir
därför än mer viktigt. Man
kommer minst att behöva lite
kurser i it och teknik. Annars
hänger man inte med.«
ra på. Det är en fara i alla fall. Tekniken kan användas för att förvränga fakta. Men tekniken
är neutral. Allt beror på hur den används och i
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Smarta industrier
erbjuder spännande jobb

”
F

Sveriges platta organisationer är en fördel. Och de stora processindustrierna håller
mycket hög klass. Nu gäller det att nyttja strukturerna för att göra all svensk industri
än mer konkurrenskraftig. U l f T r o e d s s o n

ör inte så länge sedan var industri ett
nästan bortglömt ord. Om det i någon variant dök upp, så var det i sammansättningen postindustriell. Trots detta
så består den svenska exporten till nästan 80
procent av produkter. Vart femte jobb finns i
industrin. En femtedel av landets BNP kommer från industriell tillverkning.
– I Sverige pratade ingen om vikten av produktion. Nu finns den på banan igen. Även på
högsta politiska nivå, säger Ulf Troedsson, vd
för Siemens AB.
Men svenska små och medelstora företag
har halkat efter i användningen av de möjligheter som följer med digitaliserad produktion.
Med Ulf Troedsson som en viktig initiativ
tagare har IVA därför startat projektet Smart
industri för att råda bot på detta.
En uppgift för projektet är att visa upp
goda exempel på mindre bolag, som trots allt

lyckats utmärkt i den pågående industriella
revolutionen.
– Vi ska årligen dela ut pris till det företag
som utnyttjar digital teknik bäst, säger Ulf
Troedsson som själv är en av medlemmarna i
tävlingens jury.
Lika viktigt är att genomföra aktiviteter på
flera håll i landet för att sprida goda exempel
och stimulera fler företag att ta nästa steg.
– Gränsöverskridande är väsentligt. Man
kan lära av företag i andra branscher än den
egna. Det gäller inte bara att sprida kunskap
utan minst lika betydelsefullt är att påverka
attityder.
Medvetenhet om vad det nya industriella
tänket medför för de som tillgodogör sig det
och vilka risker det innebär för de som kör vidare med skygglappar är a och o. Detta berör
inte bara företag, utan också varje enskild individ.
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– I Tyskland har begreppet Industrie 4.0
gjort att alla har fått upp ögonen för vad som
gäller. Man behöver locka unga till industrin,
samtidigt som man tar vara på äldre medarbetares erfarenheter och ser till att deras kunskaper uppdateras.
Livslångt lärande är med andra ord toppmodernt igen. Väsentligt är därför att väcka lusten till digital förkovran hos alla medarbetare
på ett företag.
– Kanske skulle någon form av personligt
digitalt certifikat vara bra. Det gäller att få
människor att gå från att inte vilja till att jag
gjorde det.
Ett smart industriföretag ser över sin affärsmodell, använder digital och annan ny teknik
där det är lämpligt. Detta förändrar produktionsprocesser och erbjudandet till kunder.
Siemens satsning på additiv tillverkning i
Finspång är ett exempel. Den gör det möjligt

D I G I TA L I S E R I N G

OM SMART INDUSTRI

Ulf Troedsson, vd Siemens AB

att tillverka sådant som tidigare var omöjligt.
Produktutvecklingen går snabbare samtidigt
som kostnaderna sjunker.
Samarbete är ett annat sätt att vara på topp.
Världens första elektrifierade allmänna väg för
lastbilar är ett gott exempel. Den finns utanför
Gävle och har kommit till genom ett samarbete
mellan Scania, Siemens, åkeriföretaget Ernst
Express, Region Gävleborg och med ekonomiskt stöd från Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten. Stora Enso använder elvägen
för reguljära transporter till hamnen i Gävle.
– I Tyskland har man räknat på kostnaden
för att elektrifiera 60 mil landsväg. Den blir
så låg att den går att räkna hem på bara några
få år.
Ulf Troedsson uppskattar att IVA nu driver projektet Smart industri. På egen hand är
det svårt för ett storföretag som Siemens att
genomföra något liknande. Även konkurre-

rande företag behöver samverka för att hjälpa
mindre företag att komma vidare på den nya
industrivägen.
– Det är viktigt att skilja på rollerna. Alla
bolag vill ju sälja sina produkter. IVA är en
neutral plattform där vi kan samverka. IVA
kan också bidra med att sprida insikten om det
nödvändiga att vi gemensamt skapar en stark
svensk industrisektor.
Infrias hans förhoppningar, så kommer
detta att ge fler jobb och ökad export. Och
inte minst till att fler ungdomar tycker att industriföretag erbjuder spännande möjligheter.
– Sveriges platta organisationer är en fördel. Och de stora processindustrierna håller
mycket hög klass. Nu gäller det att nyttja
strukturerna för att göra all svensk industri än
mer konkurrenskraftig, säger Ulf Troedsson,
som är både glad och stolt över att projektet
nu är i gång.
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IVAs projekt Smart industri uppmärksammar
och uppmuntrar företag som utnyttjar
den nya digitala tekniken. Samtidigt ska
teknikföretag stimuleras att ta nästa steg i
sin utveckling. I regionala forum med stora
inslag av erfarenhetsutbyte möts företag
av olika storlekar och från skilda branscher.
En viktig del av projektet är priset till det
industriföretag som utnyttjar digital teknik.
Priset för 2016 gick till Emballator Plastic and
Innovation som tillverkar plastförpackningar.
Väderstad, som tillverkar jordbruksmaskiner,
fick ett hedersomnämnande.
Johan Weigelt, akademisekreterare och vice
vd på IVA är ordförande i tävlingsjuryn.

Projektledare Johan Carlstedt

Peter Gloor, Michael Schrage och Jacob de Geer

Utan kundvärde ingen innovation

K

unden skapar det ekonomiska värdet
av en innovation. Det hävdar Michael
Schrage, MITs centrum för digitala
affärer. Investeringar med nyskapande som mål
måste därför fokusera på vad företaget vill att
kunden ska utvecklas till.
– Förr funderade man på hur människor
skulle kunna skapa mer värdefulla innovationer. Numera på hur innovationer kan skapa
mer värdefulla människor, sa Michael Schrage

vid ett seminarium om hur innovation ska
hanteras i en verklighet som förändras snabbt.
Arrangörer var IVA, FMV, TAF och MIT
Industrial Liaison Program.
Alla människor har och använder mobiler.
Det är, enligt Michael Schrage, därför användarna som är det ekonomiskt värdefulla med
telefonen.
Utvecklingsarbete bör därför ha ett annat
fokus än det traditionella.

– Vad vill du att din kund ska bli? Innovation ska börja med att ta reda på vad företagets
vision är värd för kunden.
Henry Fords T-Ford var nyskapande. Det
var också det löpande bandet där den producerades från 1914.
– Men det var bilisten som blev den väsentliga innovationen som gav ekonomiskt värde.
På samma sätt är det alla som googlar som
är Googles verkliga värde.

Sakernas internet stor
marknad för Bluetooth

I

Sven Mattisson

år kommer Bluetooth att finnas i fyra miljarder apparater eller maskiner, exempelvis
mobiler, laptops och bilar. Om några år, när
5G är på plats, blir korthållstekniken en viktig
komponent i ”Internet of Things”.
Idén att korthållsradio skulle kunna ersätta
elektroniska kablar och kontakter föddes på
Ericsson i Lund 1994. Den skulle bland annat
kunna göra sladden till mobilernas headset
onödig och naturligtvis göra det möjligt med
trådlös uppkoppling mellan mobil och dator.
Lösningen skulle vara kostnadseffektiv,
enkel och liten.
– Vi insåg ju att det måste finnas en radio
i datorn också om telefonen skulle kunna
koppla upp sig trådlöst, sa Sven Mattisson,
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Bluetooth-teknikens uppfinnare, vid ett IVAseminarium.
MC Links, som tekniken kallades från början, presenterades för flera datortillverkare.
Intresset för ett chip med sändare och mottagare samt en antenn som lyssnar efter andra
likadana enheter för att koppla ihop sig med,
var inte överväldigande.
Men 1997 nappade Intel. Jim Kardach, Intels
teknikutvecklingschef, var entusiastisk över
möjligheterna med MC Links. Det var han som
senare döpte tekniken till Bluetooth.
– Vi satt på en bar i Toronto. Jag hade gett
honom den engelska upplagan av Röde Orm.
Jim var fascinerad av bokens Harald Blåtand,
så vi började kalla MC Links för Bluetooth.

D I G I TA L I S E R I N G

Nördighet
recept för
framgång

A

llt f ler handlar från utländska
nätbutiker. Det kan också ge hårt
nischade företag en tillräckligt stor
marknad.
– E-handeln blir allt mer global. Jag köpte
själv min första barnvagn från Tyskland, sa
Sebastian Siemiatkowski, medgrundare och
vd för snabbväxande Klarna, vid ett frukostmöte med IVAs Näringslivsråd.
Internet och digitalisering medför stora
förändringar inte minst för handeln.
– Men i grunden är det ändå affärserbjudandet som är det viktiga.
Om erbjudandet vänder sig till en liten
målgrupp, lokalt sett, är internationell
e-handel en möjlighet för även det mest
nischade företag att skaffa en stor kundkrets.
Klarna, som erbjuder alla tänkbara betalningstjänster för e-handlare, hjälper gärna
till med sina lösningar. Drygt 45 miljoner
konsumenter betalar sina nätinköp via
Klarna.
– Vi har haft tur med tajmningen. E-han
deln har växt snabbt sedan vi startade år
2005.
Fast tur är inte enda anledningen till
Klarnas snabba tillväxt. Att anställa rätt
personal är ett tungt skäl.
– Betalningssystem är nog tråkiga för de
flesta. Jag tycker de är spännande och har
nördat ner mig ordentligt i ämnet.
För att Klarna ska vara rätt arbetsgivare,
så bör nog finansiella system vara något som
en eventuell jobbsökare brinner för.
– Bankerna kommer att finnas kvar, men
orkar alla ta de tuffa förändringar som behövs på sikt? De som lyckas har insett att
kundupplevelsen är väsentlig, sa han.

Sebastian Siemiatkowski
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Stelbent
humanoid
i fokus på
Japanresa

D

en veckolånga resan med kungen
i spetsen gick i början av året till
Japan.
På tekniska museet Miraikan i Tokyo
mötte IVA framtiden. Här presenterar sig
roboten Asimo för deltagarna i Royal Technology Mission.
Världens mest avancerade humanoid har
visserligen några år på nacken. Men Honda
har hela tiden uppdaterat Asimo och i dag
kan den lite stelbente roboten lyfta lådor,
dirigera orkestrar och föreläsa för unga om
vikten av att plugga matte.
Inför den svenska delegationen sprinta
de Asimo, hoppade på ett ben och avslutade
övningarna med att säga: ”Det var ett hårt
jobb. Men vi robotar utvecklas dag för dag,
och vår dröm är att kunna leva med er i
framtiden.” Allt på engelska. Svenska har
inte Asimo lärt sig. Ännu.

OM ROYAL TECHNOLOGY MISSION
Royal Technology Mission är en årlig, vanligtvis
veckolång delegationsresa för svenska företagsledare, myndighetspersoner och representanter
för lärosäten. Syftet med resorna är främst att
skapa nya kontakter som kan leda till ett ökat
idé- och affärsutbyte.
Den första RTM-resan gick 1984 till USAs
västkust. Den senaste resan gick till Japan och
leddes av IVAs preses Leif Johansson. Första
gången en RTM-delegation besökte Japan var
1990. Projektledare för årets resa var Elin Vinger
Elliot.
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Studentrådet i Berlin

V

ärderingar, gruppdynamik, kommunikationsövningar och ett studiebesök
hos Vattenfall stod på agendan för
Studentrådets konferensresa.
I år gick resan till Berlin där besöket på
Vattenfall handlade om energipolitik, hållbar

utveckling, innovation och entreprenörskap
inom bolaget. Under konferensen påbörjades
även arbetet med Studentrådets verksamhet:
att lyfta relevanta frågor till debatt inom och
utanför IVA, samt att verka för ett kunskapsutbyte mellan generationer.

Frågor som varit extra prioriterade 2016 är
att skapa förutsättningar för kontinuitet och
långsiktig utveckling av Studentrådets verksamhet, samt jämställdhet hos företag som är
attraktiva för ingenjörer.

Tjeckiskt toppbesök

E

n tjeckisk delegation besökte
i november IVA för att diskutera energifrågor. Premiärminister
Bohuslav Sobotka talade om vikten av
samarbete mellan Sverige och Tjeckien.
Ett tjugotal personer från tjeckiskt
näringsliv mötte representanter från den
svenska energisektorn vid ett rundabordssamtal. Från svensk sida medverkade företag
som Vattenfall, Uniper, Fortum, Svenska
kraftnät och Energigas Sverige. Från IVA
medverkade bland andra vd Björn O. Nilsson
samt Jan Nordling och Karin Byman från
projektet Vägval el.
En utmaning för den tjeckiska energi
försörjningen är överföringen av el, där
kapaciteten mellan Tyskland och Tjeckien är
en trång sektor. I framtiden förväntar man
sig att elanvändningen ska öka.

Bohuslav Sobotka
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Konst
och skön
vetenskap i
korridoren

D

en vackra vetenskapen – så k allar
konstnären Helena Sellgren sitt
spännande konstprojekt som i
början av december avtäcktes i en korridor på IVA Konferenscenter. Verket som
smyckar en hel vägg synliggör att ”det finns
vetenskap som inte bara är nyttig, utan
som konst och poesi berättar om skönhet
och harmoni”. Konstnären säger att hon
med sitt projekt vill väcka nyfikenhet runt
forskning och visa att vetenskapen kan vara
både vacker och spännande. Hon har valt
att gestalta några välkända fraktaler: bland
annat von Kochs snöflinga, Sierpinskis triangel, matta och kub. Mönster av fraktaler,
till exempel av en ormbunke, skapas genom
matematiska transformationer som upprepas ett stort antal gånger och sedan presenteras som en avancerad datorgrafik. Det är
alltså naturens egen sköna matematik som
nu pryder korridorväggen.

OM IVA KONFERENSCENTER
Sedan mitten av 1980-talet är IVA Konferens
center öppet för alla. Under ett år hålls 2500
möten med omkring 37 000 gäster. Förutom
IVAs egna avdelningsmöten, seminarier och
frukostar arrangerar företag, myndigheter
och organisationer ett stort antal konferenser,
bolagsstämmor och kurser.
I den anrika bankettsalen serveras mat från
restaurang Grodan. Och i konferenscentret
serveras årligen 120 000 koppar kaffe och
56 000 IVA-karameller går åt.

Helena Sellgren och Lars Fog
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ENTREPRENÖRSK AP
O C H F Ö R E TAG A N D E
Entreprenören är motorn i den ekonomiska tillväxten och
därmed nyckeln till vårt framtida välstånd. Globalisering
ger entreprenören fler och nya alternativ. Frågor om hur
en liten öppen ekonomi som vår ska attrahera kapital och
kunskap blir därmed allt viktigare. Olika aspekter av Sveriges
attraktionskraft är därför i fokus för en rad IVA-aktiviteter.
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Ängel med känsla
för teknikaffärer
»Småbolags
försäljningar är
inget problem.
Man måste ha tur,
rätt tajmning och
skicklighet för att
starta ett bolag som
kan växa utan att bli
en del av ett större
bolag.«

OM JANE WALERUD
Jane Walerud är född i USA och har examen
i beteendevetenskap från Stanford. Hon kom
till Sverige i början av 1980-talet. Efter att ha
arbetat på flera stora svenska bolag var hon en
av grundarna till Bluetail, som när det såldes gav
henne kapital att verka som affärsängel.
Hon är numera bland annat ledamot i
regeringens innovationsråd och hedersdoktor
på KTH. Jane Walerud är IVA-ledamot och
från 2017 vice ordförande i avdelningen för
Informationsteknik. År 2014 fick hon IVAs
guldmedalj.

I

december rankade Dagens Industri de 52
mest inflytelserika affärsänglarna i den
svenska tekniksektorn. Listan presenterades som en kortlek med Jane Walerud som spader ess. Hon var en av grundarna av mjukvaruföretaget Bluetail på 1990-talet och har e fter
försäljningen av bolaget en lång rad sällsynt
framgångsrika investeringar på sin meritlista.
Klarna, Tobii och Lensway är några exempel.
Jane Walerud har bevisligen fingertoppskänsla för vad som kan bli en bra affär och i
Sverige är förstås Stockholm allra hetast när
det gäller att starta teknikbolag.
– Det finns skäl till att det är så. På slutet av
1990-talet tjänade flera entreprenörer pengar.
Internet var nytt och det fanns en känsla av att
allt var möjligt, säger hon.
Många brände visserligen pengar, men av de
entreprenörer som lyckades är flera kvar i dag
som mentorer, coacher och investerare.
– En mycket stor anledning till att Stockholm är så hett för nya teknikbolag heter Pär
Hedberg och är vd för Stockholm Innovation
& Growth (Sting). Han och Sting drar till sig
duktigt folk och skapar en positiv spiral.
Staten har, påpekar Jane Walerud, investerat i inkubatorer och i olika sätt att slussa
pengar till entreprenörer. Flera av initiativen
har varit mycket framgångsrika.
– Stockholms fantastiska miljö för techstartups är även ett resultat av lyckad politik.
I Stockholm finns också jurister och revisorer, som jobbar för låg ersättning men med förhoppningen att senare få vara med på bolagens
tillväxtresor.
36

Om de nystartade bolagen växer sig stora i
Stockholm eller ens i Sverige är en öppen fråga.
En stor del av det kapital som är investerat i
start-up-bolagen i regionen är, enligt Stockholms Handelskammare, internationellt.
– Det internationella kapitalet är mest intresserat av bolag som har bevisat sin affärsmodell och vill expandera. Samtidigt erbjuds
bolag att flytta från det att de börjar synas.
Det är ju lättare att flytta ett par tre personer
till ett annat land än en större verksamhet.
Svenska start-ups är, enligt Jane Walerud,
dessutom bra och lågt värderade.
Att många små lovande bolag lämnar landet
är, anser hon, egentligen inget bekymmer. Det
innebär i regel att bolaget säljs och det frigör
kapital som kan användas i nya bolag.
– Småbolagsförsäljningar är inget problem.
Man måste ha tur, rätt tajmning och skicklighet för att starta ett bolag som kan växa utan
att bli en del av ett större bolag. Det gäller att
ägarna vill att bolaget ska växa vidare på egen
hand när de riktigt feta buden kommer. Det
kan vara svårt.
Även om Stockholm är i topp när det gäller
att starta teknikbolag så finns bra förutsättningar också på andra håll i landet.
– Stockholm är, sett ur ett investerarperspektiv, överhettat. Det gör att jag och andra
söker oss till bland annat Göteborg. Möjlig
heterna är goda där också.
Jane Walerud har sett en radikal förändring
i synen på och kunskapen om vad entreprenörskap innebär sedan hon kom till Sverige från
USA på 1980-talet.
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– Då var det inte alls ok att vara entreprenör. Man hade inte ens råd att gå på bio. Inte så
mycket tid och ork heller. Jobbet med bolaget
tog allt.
I början av 2000-talet saknades såväl kunskap om hur man startar bolag som om hur
man skapar kapital till investeringar.
Massiva utbildningsinsatser, inkubatorer med rätt kompetens hör till
det som på senare år skapat ett betydligt bättre klimat för entreprenörer.
– Så småningom blev det modernt
att vara entreprenör. Duktiga männi
skor såg att det gick. Universitets
studerande insåg att man kunde
göra karriär utan att bli anställd på
storbolag.
För uppstartbolag som satsar på en enda
produkt gäller det dock att entreprenören är
medveten om att tiden är knapp innan andra
hinner i fatt.
– Den typen av företag måste säljas innan
tidsfönstret stängs. Eventuellt kan ett stor
företag vara intresserat av tekniken. På sitt sätt
ger ju också det tillväxt. Bolag med fler produkter har större chans att lyckas på egen hand.
Men de svenska storbolagens betydelse för
nya teknikföretag är, menar Jane Walerud, inte
så särskilt stor.

– Det är svårt att sälja till storbolagen. De
är egentligen verksamma i ett fåtal nischer, så
det lilla bolagets produkt måste passa in exakt.

till stor volym för att bli lönsam. Större chans
har det forskningsbolag som kan sälja en liten
volym till ett högt pris.

Samtidigt framhåller hon Astra Zenecas Bio Venture Hub i Mölndal som ett gott
exempel på hur stora bolag kan stödja små
innovativa. I biohubben får det lilla företaget,

USA och Silicon Valley framhålls ofta
som den bästa myllan för start-up-bolag som
ska erövra världen med en ny teknik. Men Jane
Walerud ser en del fördelar med Sverige som
startplats.
– Den svenska välfärdsstaten gör att
det inte blir katastrof om någon i entre
prenörens familj blir allvarligt sjuk.
Barnen kan gå kvar i skolan även om
företaget går omkull.
I Silicon Valley går det egentligen
inte att starta företag om man är förälder och har familj. Entreprenörerna
är därför unga.
– I Sverige är det ofta personer som kan sin
industri, ser ett behov och är 30–40 år som blir
entreprenörer.
Därför är det inte så konstigt att exempelvis
Twitter kommer från USA medan bolag som
lanserar teknik som minskar utsläppen från
förbränning av naturgas är svenska.

»I Sverige är det ofta personer
som kan sin industri, ser ett
behov och är 30–40 år som
blir entreprenörer.«
till självkostnadspris, tillgång såväl till utrustning som till bolagets expertis.
Jane Walerud har inte heller någon övertro
på att forskare på landets universitet ska bli
framgångsrika företagare.
– Den viktiga uppgiften för lärosätena är att
se till att det kommer ut välutbildade personer.
Och akademiker som ger sig på att starta
bolag måste vara medvetna om att det tar lång
tid. De första åren är fyllda med uppgifter som
administration och marknadsföring.
– Det blir extra svårt att lyckas om forskningsrönet, innovationen, behöver skalas upp

Jane Waleruds sätt att gå in i ett bolag
är en kombination av investerare och operativ
ledare för verksamheten.
– Jag gillar att vara hands on. Jag fixar gärna

MÖTEN : ENTR EPR ENÖR SK AP OCH FÖR E TAG AN DE
6 april i Göteborg
eSport – mycket mer än bara hobby
IVA Väst

8 juni i Stockholm
Ledarskap för innovation
i skogsnäringen
Projektet Innovation i skogsnäringen

22 september i Göteborg
Västsverige – region med
kunskapsintensiva tjänsteföretag
IVA Väst

21 april 2016 i Stockholm
Innovationssverige – tillräcklig
förändringskraft för fortsatt topposition?
Projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt
och GE

15 juni i Stockholm
Innovationspolitik
– viktigare än någonsin
Projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt

11 maj i Luleå
LKAB inför framtiden
– Jan Moström, vd LKAB
IVAs Näringslivsråd, IVA Nord och
Norrlandsfonden

16 september i Stockholm
Industrivärden – värdeskapande genom
aktivt ägande, Helena Stjernholm, vd
Industrivärden
IVAs Näringslivsråd

21 november
i Stockholm
Integration
– kompetens för
svensk konkurrenskraft
IVAs Näringslivsråd
och IVAs avdelning för Företagande och ledarskap
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kaffet på morgonen eller står i en mässmonter.
Att vara med i det dagliga arbetet är roligt och
det ökar möjligheterna till framgång. Dessutom förändras ofta verksamheten, kanske från
en vecka till en annan, och då är det bra att
vara på plats för att ta snabba beslut.
Många andra investerare nöjer sig med att
sitta i styrelser. Och det är bra, menar Jane
Walerud, när bolagen blivit mer stabila.
– Vi i Walerud Ventures är ganska ensamma
om att jobba så konkret i bolagen. Jag vill vara
kvar i bolaget tills omsättningen är runt 100
miljoner kronor och för att se till att det hamnar i rätt händer när jag lämnar det.
Walerud Ventures består av hela familjen
Walerud. Janes make Bengt är också serie
entreprenör och dottern, Caroline, är på god
väg att gå samma väg som sina föräldrar.

Waleruds får, inte särskilt förvånande, åtskilliga inviter från bolag i behov av kapital
och kompetens. Om någon skulle tro att det
går till som i tv-programmet Draknästet så är
vederbörande fel ute. Impulsiva investeringar
är inte aktuella. Dessutom ska alla tre i familjen tycka att bolaget är lämpligt.
– Det måste också finnas en lucka i våra kalendrar och att någon av oss faktiskt vill gå in i
det nya bolaget och bli operativ på deltid.
Bolag som kan komma i fråga måste ha tillräcklig teknisk höjd. Naturligtvis analyseras
bolagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Allra viktigast är ändå personerna i bolaget.
– Man ska ju jobba nära dem i fyra, fem år.
Det blir som en familj där man känner varandra på djupet. Även när vårt engagemang är
avslutat, så fortsätter vi att vara vänner.
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Det är också bra för bolaget, anser Jane
Walerud, om det finns mer än en investerare.
Alla ser inte samma sak.
– En enda människa ska inte ha avgörandet.
Därför är det bra att det numera finns många investerare med olika syn på ett bolags möjligheter.
Att Jane Walerud oftast satsar rätt bevisas
om inte av annat så av att den årliga avkastningen på det investerade kapitalet sedan år
2002 är 60 procent. Men pengar är inte huvudskälet till att hon gillar det hon gör.
– Jag vill känna att jag bidrar till utvecklingen av både bolag och samhälle. Sen är det kul
att se finniga 23-åringar bli bolagschefer, säger
Jane Walerud, som hävdar att det allra bästa
man kan hjälpa en ny entreprenör med är att
skaffa en kund och se till att det som erbjuds är
något som andra faktiskt vill köpa.

E N T R E P R E N Ö R S K A P O C H F Ö R E TAG A N D E

Inspiration genom
internationell utblick

”
P

IVA är det självklara valet som samarbetspartner
om man vill påverka ungas inställning till entreprenörskap.
Pr i ns Da n iel

rins Daniels Fellowship gjorde sin första internationella entreprenörsresa
i början av året. Målet var Berlin och
München där en delegation bestående av 40
svenska entreprenörer och företagsledare
mötte tyska kollegor för att lära mer om entre
prenörskapets villkor i Tyskland.
Under två intensiva dagar besökte delegationen Technologiepark Adlershof, Telekom
Innovation Laboratories (T-Labs) och svenskgrundade strömningstjänsten Sound Cloud i
Berlin. I München, huvudstad i Bayern, besöktes Siemens och BMW samt den framgångsrika

företagsinkubatorn UnternehmerTUM. Delegationen leddes av IVA-projektets styrgrupps
ordförande Marcus Wallenberg. Prins Daniel
deltog som projektets hedersordförande.
Under året fortsatte Prins Daniel resa runt
om i Sverige. Tillsammans med sina inspiratörer besökte han gymnasier och högskolor, från
Skellefteå i norr till Malmö i söder. Projektet
samlar nu en grupp på 45 utvalda inspiratörer,
alla entreprenörer och företagsledare. Nya inspiratörer i år är Ashkan Pouya, Serendipity
Innovations, Jessica Nilsson, Northzone och
Eric Wahlforss, Sound Cloud.
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OM PRINS DANIELS FELLOWSHIP
OCH ENTREPRENÖRSKAPSPROGRAM
Syftet med projektet är att stimulera unga till
entreprenörskap. Projektet samlar en grupp
utvalda entreprenörer och företagare som
inspiratörer och mentorer. Dessa bidrar med
egna erfarenheter och kunskaper för att inspirera
unga till entreprenörskap vid besök på gymnasier
och universitet och för att hjälpa utvalda adepter
inom projektets mentorskapsprogram till ett
framgångsrikt företagande.
Prins Daniel är hedersordförande.
Marcus Wallenberg är styrgruppens
ordförande.
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SKOLBESÖK 2016
3 februari i Stockholm
18 februari i Borlänge
6 april i Norrköping
3 maj i Malmö
28 september i Borås
13 oktober i Skellefteå
22 november i Skövde
INSPIRATÖRER 2016
Niklas Adalberth, Melker Andersson, Kenneth
Bengtsson, Staffan Bohman, Marie Bredberg,
Mia Brunell Livfors, Susanna Campbell, Alessandro

Catenacci, Jacob de Geer, Daniel Ek, Filip Engelbert,
Saeid Esmaeilzadeh, Olof Faxander, Lina Gebäck,
Stina Bergfors, Elin Kling, Filippa Knutsson,
Sebastian Knutsson, Kristina Lindhe, Monica
Lindstedt, Lisa Lindström, Martin Lorentzon,
Håkan Lundstedt, Alan Mamedi, Susanne Najafi,
Bert Nordberg, Jessica Nilsson, Jonas Nordlander,
Anna Omstedt Lindgren, Lena Patriksson Keller,
Fredrik Persson, Karl-Johan Persson, Ashkan Pouya,
Mikael Schiller, Sebastian Siemiatkowski,
Johan Skarborg, Cristina Stenbeck, Anna Stenberg,
Anders Sundström, Filip Tysander, Hans Vestberg,
Renée Voltaire, Gunilla von Platen, Eric Wahlforss,
Caroline Walerud, Carl-Gustaf Wachtmeister,
Nami Zarringhalam och Niklas Zennström.
41

Projektledare Johan Weigelt

Helena Stjernholm

Rätt personer i styrelsen
nyckel till framgångsrikt ägande

G

lobaliseringen påverkar branscher
och bolag på olika sätt. Men ingen
undgår effekterna.
– Det måste man förhålla sig till, sa Helena
Stjernholm, vd för Industrivärden, vid ett av
Näringslivsrådets frukostmöten.
Digitalisering hör till en av de trender som
är viktiga att integrera i bolags affärslogik och
verksamhet. Samma sak gäller för hållbarhet.
– Digitaliseringen slår igenom överallt.
Transportsektorn är ett exempel, sa hon.
Den globala utvecklingen påverkar alla bolag oavsett om de är gamla traditionella eller
startade under senare tid.
– En del små nya bolag siktar på den globala
marknaden direkt. Sådant fanns inte för några
decennier sedan.
För Industrivärden är långsiktigt aktivt
ägande, utan alltför stor hänsyn till enstaka
kvartalsrapporter, väsentligt.
– Men även om vi är långsiktiga, så måste vi

analysera hur omvärldens förändring påverkar
våra bolag.
Hon påpekade att det är viktigt att, när väl
analyserna finns på bordet, fokusera på det
man verkligen kan påverka.
– Det gäller att identifiera möjligheter och
lägga kraften där man är konkurrenskraftig
och kan vinna.
Ränteläget, med noll eller minusränta, gör
det visserligen billigt att låna. Samtidigt blir
det svårare att skapa avkastning.
– Jag är tveksam till minusränta. Något sådant fanns inte tidigare i skolböckerna.
Det aktiva långsiktiga ägandet som är
Industrivärdens signum innebär att man lägger krut på arbetet i valberedningar och i de
delägda bolagens styrelser.
– Vi är minoritetsägare, visserligen den
största, i de åtta stora svenska bolag som finns
i vår portfölj. Därför är valet av personer till
styrelserna mycket viktigt.
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Industrivärdens innehav omfattar så skilda
verksamheter som AB Volvo, Skanska och
ICA.
Men branschblandningen, där också bygg,
stål, bank och telekom ingår är helt enkelt en
nödvändighet om ägandet ska bestå av stora
bolag som dessutom är svenska.
Den geografiska begränsningen medför på
samma gång att Industrivärdens 20 medarbetare har god överblick över alla viktiga nordiska bolag.
– Vi jämför utvecklingen för våra bolag med
hur det går på börsen i stort. Men det viktiga
är att vi ökar substansvärdet på bolagen. Vi
förvaltar ju andras pengar.
Helena Stjernholm leder själv Industrivärdens investeringsavdelning som, påpekade hon,
har goda resurser.
– Men vi tillför också kunskap, erfarenhet
och engagemang i de företag där vi är verksamma, sa hon.

E N T R E P R E N Ö R S K A P O C H F Ö R E TAG A N D E

Innovativa miljöer väg
till globala marknader

I

nnovativa miljöer där stora och små företag samverkar och där det finns universitet
lockar företag som vill växa.
Men det offentliga stödsystemet för innovationer är fragmenterat.
Nyttan och nödvändigheten av innovativa
företagsmiljöer var fokus för ett av IVAs seminarier i Almedalen.
– Det krävs en kritisk massa av människor,
små och stora företag samt universitet för
att det ska bli en innovativ miljö, sa Johan
C arlstedt, projektledare för IVA-projektet
Attraktionskraft för hållbar tillväxt.
Magnus Lundin (bilden till vänster), vd för
Sisp, branschorganisationen för Sveriges inku-

batorer och Science Parks, ansåg att det finns
bra forskning i Sverige, men att vi är sämre på
att utveckla innovativa miljöer.
– Ett stort problem är att innovationsstödsystemet är fragmenterat. Satsningarna borde
vara betydligt mer långsiktiga, sa Magnus
Lundin.
Satsa på marknadsområden och inte bara på
forskningsområden, var ett av hans recept till
förbättring.
Jennie Nilsson (S) är ordförande för riksdagens näringsutskott (bilden i mitten). Hon
höll inte med om att mängden aktörer i innovationssystemet är ett problem.
– Men vi måste hitta en form för övergri-

pande nationell styrning. Alla måste veta mot
vilket mål man jobbar, sa hon.
Hon påpekade att regeringens innovationsråd har en viktig roll att fylla och att näringsutskottet har lyft upp innovations- respektive
funktionsupphandling på bordet.
Innovation är emellertid mer än att något
helt nytt vänder upp och ner på en bransch.
Det framhöll Gunilla Saltin (bilden till höger),
affärsområdeschef Södra Cell.
– Vi är duktiga på att ta de små stegen. Numera är vi exempelvis nettoleverantörer av energi och går från tidningspapper till mjukpapper.
Men att ställa om till något helt nytt från det
man vet fungerar och ger vinst är svårt, sa hon.

Sandvik måste växa
för att må bra

S

Björn Rosengren

tabilitet, lönsamhet och tillväxt är de
närmsta åren strategin för alla verksamheter inom Sandvik.
– I längden mår inget bolag som inte växer
bra, sa Björn Rosengren, koncernchef för Sandvik, vid ett av Näringslivsrådets frukostmöten.
Utvecklingen på de marknader där Sandvik
är verksamt har de senaste åren varit skakig.
För Sandvik är det en utmaning. Effektivisering och produktutveckling ska se till att indu
strikoncernen får ökad fart.
– Vi ska vara nummer ett eller två inom de
områden där vi är verksamma. Är vi större än
konkurrenterna kan vi ta mer betalt och satsa
pengarna på utveckling.
Visionen är att Sandvik ska vara industristandard.
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– Kunder ska tänka på oss i första hand när
de behöver något inom våra områden.
Sandvik är inte ett bolag utan 27. Ett per
produktområde. Alla ska vara självständiga.
– Ansvaret ska ner i organisationen. Besluten ska tas så nära kunderna som möjligt. Det
är bara inom de olika verksamheterna man
känner kundernas marknader.
Samtliga bolag inom koncernen har bestämda krav på sig. De ska öka produktiviteten med
tre procent årligen.
– Det gäller förstås att göra saker rätt. För
att hålla ihop bolagen finns därför regler och
processer, som alla måste följa.
Om någon verksamhet inte klarar målen,
så ska den säljas. Det finns, påpekade Björn
Rosengren, inga heliga kor i koncernen.
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MEDIEPRIS

Envis sökare
avslöjade
forskningsfusk
S

VT-journalisten Bosse Lindquist får
Hans Bergström-priset 2016, IVAs pris
för vetenskaplighet inom journalistiken. Hans vapen är inte skjutjärn, utan ett
energiskt sökande och lugnt blottläggande av
fakta som tvingar fram självrannsakan. Senast
i den uppmärksammade tv-dokumentären
E xperimenten om Paolo Macchiarinis forskningsfusk på KI.
Bosse Lindquist söker det svåra, eller så är
det istället det svåra som söker upp honom.
Han har själv inte något säkert svar.
Någon brist på journalistiskt svåra ämnen
har det inte varit sedan karriären inleddes
på 1980-talet. Listan på hyllade och prisade
radio- och tv-dokumentärer är lång, bredden
på ämnen vid och kvaliteten på programmen
hög. Bosse Lindquist är en ihärdig och envis
murvel som gräver tills han anser sig fått svar
på sina frågor.
Det har resulterat bland annat i dokumentärer om genetik och fosterdiagnostik, en
revolutionär blågul rebellrörelse, ett svenskt
tvångssteriliseringsprojekt, tystanden om stödet för Pol Pot och nobelpristagaren Carleton

Gajdusek som upptäckte en prionsjukdom,
likt galna kosjukan, men senare avslöjades
som pedofil.
Den hyllade dokumentären Experimenten
börjar på ett för journalistiska avslöjanden
klassiskt sätt: ett tips.
– De fyra biträdande överläkarna på Karolinska sjukhuset hade skrivit en väldigt gedigen anmälan, nästan en forskningsuppsats,
som beslog Paolo Macchiarini och medförfattarna med forskningsfusk. Läkarna kunde
också visa att patienter utsatts för oprövade
kliniska metoder på KS, säger han.
Den tjocka luntan fanns tillgänglig på en
amerikansk sajt, retractionwatch.com, för
forskningsfusk, som drivs av forskare. I januari
2015 började Bosse Lindquist ställa sina frågor:
Vad är det här? Vad har egentligen hänt?
– Jag visste naturligtvis inte det. Bara att
det fanns ganska tunga påståenden.
Han fick läsa på, gräva vidare och kolla. Ett
år senare, i januari 2016, sändes dokumentären
som fick ett enormt publikt genomslag. Resten är tv-historia och prisad journalistik som
skakade om forskningssverige.
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OM HANS BERGSTRÖM-PRISET
IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken
– Hans Bergström-priset – premierar ett
vetenskapligt synsätt i media samt för excellent
journalistik om vetenskap, teknik, innovation
och entreprenörskap – detta i en tradition
av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup,
framtidstro och integritet. Både allmänheten
och personer verksamma inom media kan
föreslå kandidater till priset.
Prissumman är 100 000 kronor.
Priset delades ut första gången 2015 och
gick till DN-journalisten Anders Bolling.

PRISER OCH UTMÄRKELSER

Prins Daniel
ny heders
ledamot

I

VA har utsett prins Daniel till heders
ledamot ”för hans insatser för att främja
entreprenörskap som i synnerlig grad
främjat akademiens ändamål”.
Det är prins Daniels aktiva arbete i projektet Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram som ligger till grund
för utmärkelsen.
– IVA är det självklara valet som samarbetspartner om man vill påverka ungas
inställning till entreprenörskap, sa prinsen
när han vid akademisammankomsten tackade för hederstecknet.
Han påpekade att projektet är framgångsrikt med många erfarna entreprenörer
och att de möts med entusiasm vid besöken
på skolor och universitet.

HEDERSLEDAMÖTER
Gunnar Hambraeus, 1989
Sten Gustafsson, 1992
Sven Olving, 1994
Hans Rausing, 1995
Arne Wittlöv, 2006
Lena Treschow Torell, 2012
Prins Daniel, 2016
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URBANISERING
Allt fler bor i växande städer. En bra livsmiljö
kräver innovativa lösningar för nya trivsamma
och klimatsmarta bostäder. Transportsystemet
ska vara effektivt, resurssnålt och fossilfritt.
Kulturutbudet lockande för både fastboende
och besökare. IVA bidrar i arbetet med att
forma den goda staden genom att driva centrala
framtidsfrågor i projekt och möten.
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URBANISERING

Våra städer
växer främst
av egen kraft
S

tockholm växer snabbt. År efter år. Det
gör andra stora städer också. Men det är
inte forna tiders flyttlass med pigor och
drängar som ökar antalet invånare. Städerna
växer främst av egen kraft.
– Det är faktiskt inte så många som flyttar
in till Stockholm. Undantaget är utlandsfödda
personer. Befolkningsökningen beror på att
det föds allt fler barn, säger Ulrika Francke,
som är vd för Tyréns, ett av de konsultföretag
som är med och utformar framtidens sam
hällen.
Men det är inte bara de allra största städerna som växer. Det gör också exempelvis Lin
köping och Växjö.
– Mindre städer, där det finns ett universitet eller högskola, har också en positiv utveckling.
Någon omvänd utveckling, med utflyttning
från de större städerna till ett liv på landet, är
inget som går att spåra i SCBs statistik. Inte
ens 1970-talets gröna våg satte några större
spår.
– Det var mest en fråga om livsstil. Unga
familjer flyttade från stadskärnorna ut till
nybyggda förorters villa- och radhusområden.
Kulturutbudet i stora städer och tillgången
till god service hör till det som attraherar.
– Det är också en fråga om jämställdhet.
Det är lättare att hitta två jobb i en stor stad
än på en ort där arbetsmarknaden domineras
av ett företag. Näringslivets struktur är ett

tungt vägande skäl till urbaniseringen. I bruksorter där företaget har lagts ner finns det inga
skäl att bo kvar längre.
Möjligheten till en bra inkomst är, menar
Ulrika Francke, den huvudsakliga anledningen
till städernas dragningskraft.
Det gäller oavsett om människor bor i ieller u-länder. Det finns inte heller någon gräns
för hur stor en stor stad kan bli.
– Man rör sig ändå mest i sin lilla tårtbit av
staden. I Stockholm i huvudsak längs pendelstråken.
Inställningen till urbanisering har
förändrats. År 2000 ville bland andra Centerpartiet införa ett glesbygdsavdrag, för att
göra det lättare för människor att bo kvar på
landsbygden. Dåvarande Integrationsverket
styrde invandrare till andra orter än de största
och Landstingsförbundet var emot flyttning
över länsgränserna. Bostadsanvisningslagen,
numera avskaffad, gav kommunerna rätt att
bestämma vem som skulle bo var i kommunen.
– Myndigheterna styr inte folk längre. Det
är svårt att stå emot urbaniseringen.
Visst finns fortfarande ambitionen att hela
Sverige ska leva och naturligtvis står det var
och en fritt att välja var boplatsen ska vara.
Men det kan inte vara samma tillgänglighet
till allt överallt.
Regeringen konstaterar att utvecklingen
tillsammans med politiska beslut har gjort
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»Det är också en fråga
om jämställdhet. Det
är lättare att hitta
två jobb i en stor
stad än på en ort där
arbetsmarknaden
domineras av ett
företag.«

OM ULRIKA FRANCKE
Ulrika Francke, vd och koncernchef
för Tyréns.
Hon har varit politiker och ordförande i Liberala
studentförbundet. Hon har varit borgarråd i
Stockholm och stadens stadsbyggnadsdirektör.
Ulrika Francke har bland annat också varit vd
för SBC. Hon är och har varit ledamot i flera
bolagsstyrelser.
Sedan 1998 är hon ledamot i IVAs avdelning
Samhällsbyggnad och är nu avdelningens
ordförande. Ulrika Francke har medverkat i flera
IVA-projekt och är nu medlem i styrgruppen för
Framtidens goda stad.

URBANISERING

att villkoren mellan stad och land har blivit
alltför olika. Därför ska satsningar på snabbt
bredband till alla genomföras och statliga myndigheter ska fortsätta att utveckla främst sin
digitala service.
– För vissa individer som bor på landsbygden är detta säkert bra. Men man tillgodoser
inte behovet av dagis med bredband. Som individ måste man vara
beredd att ta konsekvenserna av
sitt val. Bor man långt ute på landet kanske man i nödfall kan få
helikopterhjälp, men knappast en
gång i veckan.
På landsbygden blir det allt
längre till närmsta granne. Det omvända gäller i de växande städerna.
Där är det både svårt och dyrt att
skaffa en bostad. Så helt klart måste det byggas nytt för att alla som
vill ska få plats. I Stockholm är det
allra tuffast på bostadsmarknaden.
Förtätning, anser många, är ett sätt att i alla
fall delvis råda bot på bristen.
– Men det vore knasigt att bygga på grönområden, som Humlegården. Grönområden
behövs, fast de behöver bli mer tåliga eftersom
allt fler kommer att använda dem.

I Stockholm kan man inte heller bygga
alltför högt. I motsats till exempel i New York
är de stora gatorna ganska smala. Mycket höga
hus skulle därför effektivt stoppa solljuset och
göra gatorna mörka även dagtid.
– Kollektivtrafikens kapacitet och utformning avgör var man ska bygga bostäder. Man

Sett genom efterklokhetens glasögon skulle,
i flera av landets städer, behovet av nya bostäder inte vara fullt så stort. Tiotusentals bostäder, många från det kraftigt subventionerade
miljonprogrammet är rivna. Kapitalförstöring
kan man kanske tycka.
– Men att det revs är inte så konstigt. Allmännyttan stod med tomma lägenheter som ingen ville hyra. De hade
inte råd med underhållet. På flera
håll rev man dessutom bara delar av
hus och skapade nya bostadsmiljöer.
Om man vill tala om kapitalförstöring, så är situationen betydligt värre
för de privatpersoner som bor i en villa
i en ort där absolut ingen vill köpa.
Och att nu lösa bristen på bostäder med nya, stora statliga subventioner tilltalar inte Ulrika Francke
det minsta.
– Det kostar för mycket och subventionerna hamnar ofta i fel fickor.
Det som avgör var de bostäder, som tveklöst
måste byggas, ska vara belägna är infrastrukturen. Goda och snabba kommunikationer är
det mest betydelsefulla. Man kan till och med
säga att det är infrastrukturen som skapar nya
städer.

»På kommunal nivå vore det bra
om detaljplanerna inte innehöll
fullt så många detaljer. Ju fler
detaljer, desto mer att tycka till
om. Detaljfrågor kunde man lösa
i exploateringsavtalen istället.«
ska göra om C-lägen till B-lägen. Snabba transporter är det mest väsentliga, säger Ulrika
Francke, som också förutser att ytorna i nya
lägenheter kommer att bli mindre.
Människor i stora städer kommer helt enkelt att bo mer trångt i framtiden.

MÖTEN : U R BAN I SER I NG
4 februari i Stockholm
Var ska alla bo i
framtidens goda stad?
Projektet Framtidens
goda stad

5 april i Luleå
Gert Wingårdh – en av
Sveriges främsta arkitekter
IVA Nord

21 april i Stockholm
Attraktiva städer enligt framtidens
makthavare
Projektet Framtidens goda stad

28 september i Stockholm
Samhällsbyggande och klimatförändringar
– vem har ansvaret?
IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

24 maj i Stockholm
Hur planeras Sverige,
och vem är det som planerar?
Projektet Framtidens goda stad

24 oktober i Stockholm
Hållbart träbyggande
från knopp till topp
Projektet Innovation i skogsnäringen

21 september i Stockholm
Cyklismens uppförs- och
utförsbackar i den goda staden
Projektet Framtidens goda stad
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– Nässjö hade inte funnits utan stambanan.
Och utan tunnelbanan inte Vällingby heller
för den delen.
I dag görs långt över 300 miljoner resor
årligen med Stockholms tunnelbana. I knutpunkten för linjerna, T-centralen, är trängseln
under rusningstid ofta monumental.
– Det är på gott och ont. Trängsel kan ju
vara ett bekymmer, men samtidigt gör den
stjärnformade utformningen av linjenätet att
det är lätt att byta. Och nu finns ju också Tvärbanan med sina spårvagnar som avlastning.
När Cityterminalen för pendeltågen blir klar
kommer det att bli än mer folk på samma ställe.
Men detta är ju en del av Stockholm.

ter, optimala lösningarna är begränsade. Beslut
på kommunal nivå är exempelvis grunden till
att det på senare år byggts två, för svenska förhållanden, stora arenor, Friends i Solna och
Tele2 Arena i Stockholm.
– Arenor är komplicerade frågor. Det vet jag
av egen erfarenhet från min tid som stadsbyggnadsdirektör i Stockholm. Det kunde nog ha
blivit två arenor även om de hade legat i samma
kommun. Idrottsklubbar är väldigt måna om
att ha en egen hemmaarena.
Arenor är ett väsentligt inslag i besöks
näringen. Och den är en starkt växande närings
gren där stora summor är i omlopp, vilket i sin
tur skapar åtskilliga arbetstillfällen.

Möjligheterna för politiker och
tjänstemän att planera fram de, ur alla aspek-

Fast på nationell nivå efterlyser Ulrika
Francke lite mer av övergripande planering.
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På flera håll i landet satsar kommuner på att
bygga logistikcentrum. Bra för framtida godstransporter. Men behövs alla? Och ligger de
på rätt platser i förhållande till kommande
behov?
– På kommunal nivå vore det bra om detaljplanerna inte innehöll fullt så många detaljer.
Ju fler sådana, desto mer att tycka till om.
Detaljfrågor kunde man lösa i exploaterings
avtalen istället, säger Ulrika Francke som
chefar över ett företag som förvandlats från
att vara byggkonsult till att bli ett samhälls
byggnadsföretag som levererar helhetslösningar till sina kunder. Och visst är Tyréns ett av
de företag som medverkar i ombyggnaden av
Slussen i Stockholm. Fattas bara; den klassiska
trafikpunkten ligger ju mindre än ett halvt
stenkast från huvudkontoret.

URBANISERING

Attraktiva städer
måste kombinera
livskvalitet och tillväxt

”
I

Arbetet är konstruktivt och handfast. Resultaten kommer att spela en roll för
framtidens stadsplanering. Ambitionen är att det ska bli ett referensverk i olika
sammanhang. G a b r i e l U r w i t z

en god stad är livskvaliteten hög för invånarna samtidigt som den ekonomiska
tillväxten är god.
– Det finns utmaningar för att få detta att
samverka, säger Gabriel Urwitz som är ord
förande i styrgruppen för projektet Fram
tidens goda stad.
Att skriva ut ett recept till regering, myndigheter, stadsplanerare, kommuner, byggare
och andra som beslutar om hur våra städer
ska utvecklas är den övergripande uppgiften
för projektet.
– Vad som fysiskt är en attraktiv stads-

miljö är naturligtvis subjektivt, men om
människor trivs så är det ett tecken på att
det är en bra miljö. Och i någon bemärkelse
går livskvalitet att mäta. Restider är en dimension och upplevd trygghet en av många
andra.
Projektet, som startade 2015, ska ha sina
rekommendationer och förslag klara under
2017.
– Arbetet är konstruktivt och handfast.
Resultaten kommer att spela en roll för framtidens stadsplanering. Ambitionen är att det
ska bli ett referensverk i olika sammanhang.
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Ett brett anslag, med alla tänkbara aspekter representerade, är en garant för det.
– Jag är imponerad av det som utförs i
såväl styrgrupp som arbetsgrupper. Genom
IVAs goda namn så har kvalificerade personer varit beredda att engagera sig och ideellt
lägga ned mycket arbete för projektet. Det är
stimulerande att få vara med i arbetet. Frågorna är mångdimensionella. Själv har jag
lärt mig massor.
En av de utmaningar som projektdeltagarna brottas med är att de nuvarande utvecklingsprocesserna är för mycket av stuprör,

URBANISERING

OM FRAMTIDENS GODA STAD
Projektet ska verka för att ge en ökande
befolkning förutsättningar att bo och verka
i attraktiva livsmiljöer och samtidigt befrämja
tillväxt och hållbarhet.
I projektet finns fyra arbetsgrupper:
• Urbaniseringens drivkrafter och hinder
svarar för att projektet tar avstamp i ny
och relevant forskning.
• Positiva utvecklingsspiraler ska studera
områden i några regioner.
• Flöden i framtidens hållbara städer ska
arbeta visionärt med tekniska, sociala och
logistiska flöden.
• Planerings- och beslutsprocesser ska
undersöka hur nya rön och planer bäst
förankras.
Styrgruppen leds av Gabriel Urwitz,
tidigare adjungerad professor vid
Handelshögskolan i Stockholm och
ordförande i private equity-företaget
Segulah, och består i övrigt av företrädare
för alla relevanta samhällsområden.
Styrgruppsordförande Gabriel Urwitz

med för lite tvärgående samarbete. Städerna
är dessutom byggda funktionsvis med jobb i
ett område och bostäder i ett annat.
– Vi startar ju inte med ett vitt papper.
Städerna finns faktiskt redan. Samtidigt är
stadsutveckling en dynamisk process där det
spelar stor roll för framtiden hur en stad utvecklas, hur den kan förtätas, hur den kan
få mer blandade områden och mycket annat.
Städer måste vara attraktiva. Inte bara ur
svenskt perspektiv. Globalisering och internationellt konkurrensutsatta arbeten kräver
att staden kan erbjuda en god och stimule-

Projektet pågår 2015–2017.

rande miljö. Stadens attraktivitet spelar roll
i konkurrensen mellan stora städer globalt,
inom ett land mellan olika tätorter och så
vidare.
Alla tätorter är inte lika lockande. Några
brottas med minskande befolkning.
– Vi tittar också på dem. De har hanterat problemen på olika sätt. En del bra andra
mindre bra. Här finns lärdomar att hämta.
För att en stad ska vända en negativ utveckling måste det finns eldsjälar, entreprenörer
som verkligen engagerar sig, säger Gabriel
Urwitz.
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Projektledare Staffan Eriksson

Okunskap hinder för fler höga trähus

B

yggprocessen står för en stor och ökande del av flerbostadshusens klimatpåverkan.
Fler höga hus av trä skulle förbättra situationen. Men okunskap bromsar utvecklingen.
För ett flerfamiljshus, som ska stå i 50 år,
svarar själva byggandet för 40 procent av de
totala utsläppen av koldioxid. Det konstaterade Tove Malmqvist (till höger på bilden),
docent på KTH, vid ett IVA-seminarium.
– Produktionen av material är det som
ger störst klimatpåverkan. Dessutom blir en
tredjedel av materialet spill, sa hon.
Valet av material är därför en väsentlig
faktor. I livscykelanalyser av två lika stora
flerfamiljshus, det ena i betong och det andra
i massivträ, så var utsläppen från trähuset
hälften av betonghusets.

Ändå är det bara ett av tio nya flerbostadshus som byggs med trästomme.
Charlotta Szczepanowski (till vänster på
bilden) är hållbarhetschef på Riksbyggen. En
anledning till att trähusen inte slagit igenom
på bred front är rätt och slätt okunskap, enligt
henne:
– Våra projektledare gillar i allmänhet betong bättre. Men de som kan trä vet att det
fungerar.
Träkunniga projektledare väljer materialet
för att pressa kostnaderna. Förutom att vara
miljövänligt ger trä kostnadsfördelar bland
annat genom att byggtiden blir kort.
– Men det är brist på kunskap om träbygge
hos entreprenörerna och konsumenterna frågar
inte efter särskilda material eller miljösmarta
lösningar sa Charlotta Szczepanowski, som

menade att Riksbyggen även i fortsättningen
kommer att bygga både i trä och i betong.
För att råda bot på kunskapsbristen har
Stora Enso lanserat en nätbaserad hjälp till
träintresserade byggare.
– Det räcker inte med att bara säga att trä
är bra. På nätet finns sedan i somras vårt byggsystem för trä. Där finns all information man
behöver. Det är bara att bläddra och bygga, sa
Mikael Lindberg, Stora Enso.
Det finns svenska leverantörer av färdiga
flerbostadshus i trä, trästommar och andra
komponenter. Lindbäcks Bygg i Piteå är helt
inriktat på industriellt byggande. Stefan Lindbäck är bolagets vd.
– Vi vill göra bilfabrik av husbyggandet. 90
procent av byggtiden ska ske i fabrik och resten
på byggplatsen, sa han.

Så kan infrastruktur
användas bättre

F
Maria Börjesson

örtäta och utnyttja befintlig infrastruktur bättre och förändra planeringsprocessen. Då blir det attraktivt att bo i
framtidens goda stad.
IVA-projektet Framtidens goda stad lyfte
frågorna vid ett seminarium i Almedalen.
Maria Börjesson, chef för KTHs Centrum
för transportstudier, var övertygad om att
befintlig infrastruktur kan användas mer
effektivt. Hon tog också upp en av stadens
nackdelar.
– I staden möter man främlingar. Det ska56

par otrygghet. Därför är det viktigt att skapa
miljöer med hög täthet där det finns många
människor hela tiden, sa hon.
Hennes förslag på hur städer ska kunna förtätas är kort och gott att bygga i grönområden
och parker.
Ett annorlunda förslag för att utnyttja vägnätet bättre torgförde Eva Nygren, chef för
Trafikverkets investeringar.
– Varför inte prova omvända vägtullar? Den
som använder en viss rekommenderad väg får
en belöning.

URBANISERING

Unga politiker om den goda staden

B

landa bostäder med arbetsplatser. Skapa
mötesplatser utanför centrum. Bygg
högt och minska utrymmet för bilar.
Det är några förslag som samhällsintresserade
unga menar bidrar till att framtidens städer
blir attraktiva.
Framtidens städer skapas nu. Det är visioner
hos arkitekter, beslutsfattare och politiker som
kommer att ligga till grund för utformningen.
Men framtiden är inte given. Vid en workshop,
arrangerad av IVA-projektet Framtidens goda
stad, diskuterade ett tjugotal politiskt aktiva
unga och andra samhällsengagerade ungdomar
vad som bör känneteckna urbana miljöer.
Även om samsynen inte var total så var n
 ågra
av de tankar som framfördes exempelvis att
bostäder och arbetsplatser i större grad b orde
finnas i samma område. Nya byggnader kan
vara multifunktionella och höga. Varsam förtätning av det befintliga bostadsbeståndet är
en möjlig väg att få till fler bostäder. Kollektiv

transporter måste vara mer anpassade till rese
närerna och antalet bilar på gatorna behöver
minska kraftigt.
Ett nyckelord för tankarna om morgon
dagens stad är att just blandning i vid mening
bidrar till att göra miljöer attraktiva för de
boende.
Alexander Ståhle är stadsbyggnadsforskare
knuten till KTH. Han påpekade, med stöd av
flera exempel, att politikers och arkitekters visioner faktiskt ofta blir förverkligade. Under
tidigt 1900-tal var den visionära framtiden
bilens. Det resulterade i städer anpassade för
bilismens bästa.
– Än längre tillbaka var gatorna avsedda för
att transportera människor, inte bilar. Inte ens
smarta bilar gör städer smarta, sa han.
Städernas utveckling handlar, enligt Alexander Ståhle, i grunden om närhet till det männi
skor är i behov av. Det är detta som driver
urbaniseringen.
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Fyra stora trender påverkar det som sker.
Digitalisering är en av dem. En enkel app har
exempelvis skapat Uber, som vänt upp och ner
på taxibranschen. Självkörande bilar kommer
inom ett antal år att förändra resandet.
Kollektivtrafik och snabbtåg är en annan väsentlig trend. Sju av tio arbetsresor i Stockholm
sker redan kollektivt.
– Allt fler väljer att ta cykeln till jobbet. Det
är också en växande trend. I Amsterdam sker
redan 40 procent av persontransporterna med
cykel.
Dessutom ökar gåendet. Mer människor i
städerna ger den effekten.
– Det ökar värdet på fastigheter längs gångstråken samtidigt som handeln ökar. Gående är
det som driver ekonomin, inte bilarna, sa han.
På ett övergripande plan, konstaterade
Alexander Ståhle, är urbanisering och teknikutveckling supertrender som påverkar livet och
städerna.
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N ÄT V E R K , U T BY T E N O C H R E S O R

Teknikspaning i
Hongkong

D

en världsledande drönarproducenten DJI var ett av företagen
som IFG-delegationen spanade in
i slutet av september när gruppen genomförde sin årliga utlandsresa. Den gick till
Hongkong och den kinesiska gränsstaden
S henzhen, ibland kallad Kinas Silicon
Valley.
De tretton deltagarna fick träffa Sveriges
generalkonsul Helena Storm som gav värdefulla inblickar i regionen. Sedan följde ett
tiotal studiebesök, alla med fokus på att fördjupa kunskapen om regionens ekosystem
kring forskning, utveckling och innovation.
Bland besöken kan nämnas University
of Hong Kong, Hong Kong Science and
Technology Park, Lenovo, Huawei samt
stadens Shenzhens etableringskontor Invest
Shenzhen.

OM IFG
IFG består av 15 exklusivt utvalda personer
som är ledare för forskning och utveckling inom
sina företag och organisationer. Medlemmarna i
gruppen rekommenderas av IVA-ledamöter och
väljs för tre år.
Ryggraden i verksamheten är studiebesök till
deltagarnas företag och organisationer som görs
under de tre åren. En annan viktig del är den årliga
veckolånga studieresan utomlands. 2014 gick resan
till USAs västkust och 2015 till södra Tyskland.
IFG grundades 1970 och det finns över 150 före
detta medlemmar, så kallade IFG-alumner.
Projektledare: Maria Dollhopf.
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KUNSK AP
Sveriges välstånd förutsätter hög nivå på utbildning
och forskning i toppklass. Högskolor och universitet
verkar på en internationell kunskapsmarknad.
IVA arbetar med frågor kring lärosätenas kvalitet,
styrning och autonomi. Även med andra frågor som
är viktiga för en god kunskapsförsörjning.
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Sverige styr
EUs flaggskepp
för grafenforskning
»Vi hade arbetat
i flera år med
grafen och med
att sätta samman
grafenförslaget
innan tävlingen
avgjordes. Jag fick
mina två minuter
i Bryssel.«

OM JARI KINARET
Jari Kinaret är född i finska Österbotten. Han
är fil mag i teoretisk fysik och civilingenjör i
elektroteknik från Uleåborgs universitet.
1992 flyttade han till USA och MIT där han
doktorerade i fysik.
Sedan 1995 är han professor på Chalmers
och ledare för styrkeområdet nanovetenskap.
Jari Kinaret är intiativtagare och ledare för
EUs största forskningsprojekt någonsin – The
Graphene Flagship.
Jari Kinaret är ledamot i IVAs avdelning
Bergs- och materialteknik.

M

ycket starkare än stål, böjligt, så
gott som genomskinligt och med
extremt god förmåga att leda el. Det
är några av det Nobelprisade tvådimensionella
grafenmaterialets egenskaper. Men för att dess
kvaliteter ska göra verklig nytta måste det komma loss från universitetens labb. För detta krävs
forskning och samarbete med industriföretag.
EUs ambition är att Europa ska leda utvecklingen. Färden dit sker med ett av den europeiska forskningens två gigantiska flaggskeppsprogram – Flaggskepp grafen. Det koordineras
från Chalmers, med Jari Kinaret, professor i
den kondenserade materiens teori som befälhavare.
Sex stora forskningsprojekt tävlade om att
bli flaggskepp med en budget på en miljard
euro fördelad på tio år. I januari 2013 beslutade
EU att Jari Kinarets grafenprogram skulle bli
det ena. Det andra, The Human Brain Program, hamnade i Schweiz.
– Vi hade arbetat i flera år med grafen och
med att sätta samman grafenförslaget innan
tävlingen avgjordes. Jag fick mina två minuter
i Bryssel, säger Jari Kinaret, som är säker på
att initiativet hade vunnit även om forskarna
bakom upptäckten av grafen inte fått Nobelpris tre år tidigare.
– Nobelpriset låg förstås rätt i tiden för oss,
så visst hade vi nytta av det när vi ansökte om
att bli flaggskepp.
Naturligtvis är inte Chalmers och Jari
K inaret ensamma om ansvaret att se till att
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grafen blir en europeisk framgångssaga. Ombord finns 154 partner fördelade på 23 länder.
För att hålla samman detta i tio år krävs en
genomtänkt struktur.
– Jag tittade på hur andra stora forsknings
projekt och storföretag som Volvo och Ericsson
var organiserade.
Närmast påminner flaggskeppets organisation om strukturen hos en internationell
storbolagskoncern med flera divisioner. Var
och en med ansvar för ett specifikt utvecklingsområde.
Grafenforskning på Chalmers är mer än
bara EUs satsning. Chalmers grafencentrum
håller samman det hela och är också porten
till flaggskeppet.
– Flaggskeppet står för 20–30 procent av grafenforskningen på Chalmers. Resten finansieras
av Stiftelsen för strategisk forskning, Wallen
bergsstiftelserna, Vetenskapsrådet, Västra
Götalandsregionen, Chalmers stiftelse och inte
minst Vinnova genom Sio grafen. På Chalmers
arbetar ett 70-tal forskare, inräknat doktorander, med det tvådimensionella materialet.
– Grafen består av ett enda lager kolatomer.
Elektronerna som ansvarar för egenskaperna
kan bara röra sig horisontellt. Vi fysiker menar
att elektronernas frihetsgrad avgör antalet dimensioner.
Förhoppningarna om vad storsatsningarna på det lilla nanomaterialet ska leda till
är synnerligen stora. Rubriker i media har de
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senaste åren förkunnat att grafen ska revolutionera, ersätta eller möjliggöra en lång rad
material och produkter.
– Förväntningarna är ouppnåeliga. Forskare
har bidragit med spekulationer. Journalister
har en del av skulden. Nobelpriset spädde på
de orealistiska föreställningarna. Man löser
inte världens problem med grafen.
I kompositmaterial gör grafen god nytta. De kan bli lättare, starkare och leda el och
värme bättre. Allt efter önskemål. I sådana til�lämpningar behövs dessutom bara mycket små
mängder av Nobelprismaterialet för att egenskaperna ska förändras ordentligt.
– Just i kompositmaterial slår grafen igenom
först. Flygplanstillverkare är intresserade av
att få ner vikten på planen. Ett utvecklingssamarbete med Airbus pågår.
Drönare är ett annat exempel där Jari Kinaret ser goda möjligheter.
Också inom energilagring kan grafen
spela en roll på lite sikt. I Frankrike planeras
en pilotanläggning för tillverkning av super
kondensatorer med grafen. På andra håll pågår
projekt för att ta reda på hur materialet kan
förbättra existerande batterier.
– Grafen är nästan genomskinligt. Det absorberar bara två procent av ljuset. Det gör det

lämpligt för optoelektronik. Optiska signaler
kan konverteras till elsignaler när de är på väg
in i en dator. Det ger möjligheter till ännu bredare bredband. Det området blir allt viktigare.
Grafen bör integreras med befintlig elektronik. Inte ersätta kisel.
– Det finns inget behov av att ersätta kisel
med grafen. Innan grafen kommer till verklig
nytta i elektronik måste processer och tillverkningsmetoder utvecklas.
Grafen är rent generellt, anser Jari Kinaret,
bra för många former av snabb elektronik. I
5G och än längre fram i tiden, 6G, eller vad det
kommer att döpas till, är grafen ett lämpligt
inslag.
Också inom nanofluidik, flödet av vätskor
och gaser, finns en god framtid för super
materialet. Inte ens de minsta atomer slinker
igenom grafen. Men gör man filter av grafen
med minimala hål, så kan saltvatten avsaltas
eller avloppsvatten renas. Dessutom är en lång
rad biomedicinska tillämpningar tänkbara.
– Men inte minst kraven på säkerhet när det
gäller biomedicinska lösningar gör att det tar
tid innan vi når dit.
För att grafen ska nå de olika marknaderna
krävs samarbete mellan forskning och industriella partner. ABB och Ericsson hör till de
bolag som tidigt visat intresse för detta.
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– I flaggskeppet har vi ett femtiotal industriella partner. Intresset ökar stadigt.
Svensk grafenforskning ligger bra till. Och
Vinnovas Sio Grafen har skapat ett ökande intresse från svenska företag.
– Mycket av den svenska forskningen har
varit på grundnivå. Nu känner vi materialets
grundläggande egenskaper, så nu är det dags
för tillämpningar.
Sverige och Europa är dock inte ensamma om att se möjligheter. Även om Europa är
världsledande så satsar Kina oerhörda resurser
på akademisk forskning om grafen.
– Kina är ledande när det gäller tillämpningar. Där är en mängd företag intresserade,
närmast på ett aggressivt sätt. De har produkter med grafen på många områden. Alla var nog
inte helt klara innan de nådde marknaden. Varför ska man, exempelvis, ha grafen i strumpor?
Också i Sydkorea är grafen hett. Samsung är
ett av de bolag som kommit långt.
I Europa skapar brexit en viss oro inom
flaggskeppet. Visserligen garanterar britterna
att påskrivna avtal daterade före det att Stor
britannien faktiskt lämnar unionen gäller. Vad
som händer därefter är mer osäkert.
– Före år 2020 sker nog inget. Men på sikt
får brexit troligen konsekvenser. Vilka beror
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förstås på de villkor som britter och EU kommer överens om. Det är verkligen intressanta
tider vi lever i.
För att klara sig bra i den internationella
konkurrensen behöver både länder och enskilda individer kunskap. Att definiera
vad detta egentligen innebär är inte
det allra enklaste.
– Kunskap är något vi kan och
vet. Inte det vi tror. Kunskap skapar värde, inte nödvändigtvis i ekonomisk mening.
Kunskapsöverföring mellan akademi och företag är kanske det viktigaste sättet att omsätta forskning
till värdeskapande utveckling.
– Nyckelbegreppen är samverkan.
Information behöver flöda i båda
riktningar. Studenter har en betydelsefull uppgift i kunskapsöverföringen. De
tar med sig kunskaper från universiteten som
omvandlas till värde i samhället.
Jari Kinaret ser gärna mer av personliga
miljöbyten mellan akademi och näringsliv på
senior nivå.
– Jag har inte sett mycket av att erfarna akademiker gått över till näringslivet. Än mindre

den andra vägen. Trösklarna är höga. Inte minst
för den företagare som skulle vilja prova den akademiska miljön. I Finland spelar instituten en
större roll än i Sverige för denna växelverkan. På
VTT delar många sin tid mellan forskning och
företag. Det finns en poäng med detta.

vanliga studenter. Men att erbjuda utbildning
utan koppling till forskning är inget man gillar
i Sverige.
I Sverige vill alla lärosäten göra allt. Det ger
underkritiska miljöer i synnerhet för forskarstuderande.
– Å andra sidan är naturligtvis
nyttiggörande av ny kunskap, bortsett från det studenterna får med
sig, omöjligt utan forskning.

»Jag har inte sett mycket av att
erfarna akademiker gått över
till näringslivet. Än mindre den
andra vägen. Trösklarna är höga.
Inte minst för den företagare
som skulle vilja prova den
akademiska miljön.«
Lärosätenas viktigaste, mest grundläggan
de, uppgift är att utbilda. Det går, anser Jari
Kinaret, att till en viss nivå ha utbildning
utan att lärosätet har någon direkt koppling
till forskning.
– I USA finns colleges med fyraåriga topputbildningar, samtidigt som det finns universitet som har lika många forskarstuderande som

Jari Kinaret påpekar att den
personliga kontakten mellan studenter och lärare är betydelsefull.
Därför kommer universitetens traditionella campus att finnas kvar.
De ersätts inte med digitaliserad
undervisning i form av exempelvis
MOOC:ar (Massive Open Online
Course)
– I USA har det stora intresset för dessa
kurser gått ner. Många delar av undervisningen kräver fysisk närvaro. På exempelvis
ingenjörsutbildningar måste man ibland bli
lite smutsig om händerna. Själv skulle jag
inte vilja köra över en bro som konstruerats
av någon som bara lärt sig via en dator, säger
Jari Kinaret.

MÖTEN : K U N SK AP
1 februari i Stockholm
Bättre förutsättningar för
kliniska studier – vad har hänt?
Apotekarsociteten och projektet
Prövningar för svensk medicin
3 februari i Lund
Framtidens nanoprodukter
IVA Syd
14 mars i Stockholm
Dags att prioritera
den högre utbildningen i
kunskapspolitiken
IVAs avdelning för Utbildning
och forskning

16 mars i Göteborg
Forskning och utveckling inom
teknik och naturvetenskap i Oslooch Göteborgsregionerna
IVA Väst och Norges Tekniske
Vittenskapsakademi
22 mars i Stockholm
Medicinsk diagnostik i framtiden
IVAs avdelning för Teknikens grunder och
gränsområden
31 maj i Stockholm
Framtidsmöjligheter i rymden
IVAs avdelning för Teknikens grunder och
gränsområden
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16 juni i Stockholm
Effektiva framtida strategiska
forskningsinvesteringar
IVAs avdelning för Utbildning och forskning
22 november i Stockholm
Framtidens material
– både guld och gröna skogar
IVAs avdelning för Bergs- och
materialteknik
8 december i Stockholm
Svenska lärosätens möjligheter
för internationalisering – vad krävs
för framgång?
Projektet Utsiktsplats forskning
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Jobbsprånget första klivet
in på arbetsmarknaden
för nyanlända

”
S

I Jobbsprånget tar vi hänsyn till de faktiska kompetenserna. Det handlar inte om
yrken där det behövs legitimation och arbetsgivarna ser ju under praktikperioden
vad praktikanten går för. J a n - E r i c Su n d g r e n

venska arbetsgivare behöver fler ingenjörer men också annan välutbildad arbetskraft. Asylsökande och nyanlända akademiker: ingenjörer, naturvetare och ekonomer
kan bidra med detta. För att deras kunskaper,
så snabbt som möjligt ska tas till vara driver
IVA Jobbsprånget, som från början var en del av
regeringens Snabbspår. Via Jobbsprånget får de
nyanlända akademikerna möjlighet till fyra månaders praktik hos en arbetsgivare med behov av
kvalificerad kompetens.
Programmet bygger på samma metod och
processer som finns hos Tekniksprånget i vilket

2 700 gymnasister, sedan 2012, fått praktikplats
på en lång rad teknikintensiva arbetsplatser.
– Jobbsprånget är därför en naturlig följd av
Tekniksprånget, men med en annan målgrupp,
säger Jan-Eric Sundgren som är ordförande för
båda verksamheterna.
Goda relationer med arbetsgivare och myndigheter och ett väl fungerande koncept gjorde
att Jobbsprånget startade på allvar under 2016.
– För att det skulle fungera måste både
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket
vara med. Och Alexandra Ridderstad som är
verksamhetsansvarig för Tekniksprånget och
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Eva Glaumann som är projektledare fick myndigheterna med på tankarna.
Många arbetsgivare är i stort behov av kompetenta medarbetare och är därför positivt
inställda till att ge nyanlända akademiskt utbildade en praktikperiod. Gensvaret har varit över
all förväntan och just nu medverkar cirka 80 arbetsgivare. Målet är 1 000 praktikplatser årligen.
– I Jobbsprånget tar vi hänsyn till de faktiska
kompetenserna, som inte behöver vara helt vali
derade. Det handlar inte om yrken där det behövs legitimation och arbetsgivarna ser ju under
praktikperioden vad praktikanten går för.
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OM JOBBSPRÅNGET
Jobbsprånget bygger på Tekniksprångets
modell, ett praktikprogram som låter
ungdomar testa ingenjörsyrket och har
förmedlat 2 300 praktikplatser.
Genom Jobbsprånget kan nyanlända
akademiker söka fyra månaders praktik hos
olika företag, för att snabbare komma in på
arbetsmarknaden.
Jobbsprånget vänder sig till nyanlända som
är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. För
att söka Jobbsprånget räcker det att kunna
svenska eller engelska.
Jan-Eric Sundgren är styrgruppens
ordförande.

Styrgruppsordförande Jan-Eric Sundgren

Projektet finansieras med medel från Knut
& Alice Wallenbergs Stiftelse. Men, påpekar
Jan-Eric Sundgren, också statlig finansiering är
ett måste.
– Verksamheten går ju direkt att knyta till
regeringens strategi för nyindustrialisering där
kompetens inom teknik och ekonomi är en
nyckelfaktor.
Den långsiktiga visionen för både Tekniksprånget och Jobbsprånget är förstås att båda
ska bli onödiga.
– För Tekniksprånget tar det förmodligen
ganska lång tid innan det inte längre behövs.

Det handlar om att åstadkomma attityd- och
kulturförändringar. Sådant sker inte i en handvändning. När det gäller Jobbsprånget hoppas
jag verkligen att det inte ska dröja så länge
innan den svenska arbetsmarknaden har sugit
upp den nyanlända kompetensen, säger JanEric Sundgren.
Under tiden kan lärdomar från arbetet
med Jobbsprångets praktikanter, som har begränsad kunskap om det svenska samhället,
bidra till en bättre strategi för att motivera
ungdomar i segregerade områden att söka till
Tekniksprånget.
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Projektledare Eva Glaumann

Helene Hellmark Knutsson

Forskningsproposition
med långsiktigt perspektiv

R

egeringens forskningspolitiska proposition tar sikte på tre globala utmaningar: klimat och miljö, hälsa
och digitalisering. Ökad samverkan mellan
akademi, näringsliv och samhälle ska skapa
lösningar.
Samma dag som ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark
K nutsson, släppte forskningspropositionen
Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft presenterade hon
innehållet vid ett mer än fullsatt IVA-seminarium.
De kommande fyra åren, till 2020, ökar de
totala anslagen till forskning med drygt tre
miljarder kronor.
– Men perspektivet är tioårigt. Långsiktighet och strategiskt arbete är väsentligt, sa
Helene Hellmark Knutsson.
Den svenska forskningspolitiken ska, om
riksdagen klubbar propositionen, bidra till att

lösa tre globala utmaningar: klimat och miljö,
hälsa och digitalisering.
– På nationell nivå ska forskningen bland
annat bidra till hållbart samhällsbyggande,
stärkt demokrati, ökad jämställdhet och höjd
kvalitet i skolan.
Men de ökade anslagen ska inte användas
till mer forskning utan skapa högre kvalitet.
– Tidigare budgetökningar har mest gett
ökad forskningsvolym. Vi måste se till att
det vi gör är rätt, inte bara skapar stora siffer
flöden.
Regeringen förväntar sig att de ökade resurserna ska leda till bättre jämställdhet inom
akademin, mer samverkan med näringsliv och
samhälle i övrigt och att fler av forsknings
resultaten kommer till nytta.
– Ökad rörlighet mellan lärosätena är också
ett mål, sa Helene Hellmark Knutsson.
Nytt är också att samverkan blir ett av de
kriterier som påverkar fördelningen av bas
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anslag till universitet och högskolor. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, får ansvar för
utvärdering av kvaliteten på forskningen.
Karriärvägarna för unga forskare ska bli
bättre. Det ska locka lovande forskare också
från andra länder.
– Nu främjar man inte alltid de bästa. Alla
forskartjänster ska utlysas. Det kommer att ge
jämställdhetsvinster.
På sikt har regeringen målet att hälften av
alla nya professorer ska vara kvinnor.
Pia Sandvik, vd för Rise, Jan-Eric Sundgren, senior advisor Teknikföretagen och Eva
Å kesson, rektor Uppsala universitet var tämligen eniga om att propositionen var ett litet
steg i rätt riktning. Men Eva Åkesson påpekade att propositionen gav få svar på många
viktiga frågor.
– Och önskelistan från ministern till universiteten är lång. Det är oroande. Jag hoppas
att fortsättning följer, sa hon.
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Tuffa ledarskapskrav på rektorer

S

tyrning och ledning av landets lärosäten är en het fråga. Tre rektorer med
skilda förutsättningar redde, vid ett
IVA-seminarium i Almedalen, ut hur det
fungerar i praktiken. De tre rektorer som deltog var Johan Schnürer, Örebro universitet,
Helene Dannetun, Linköpings universitet och
Mikael Alexandersson, Högskolan i Halmstad.
De hade både gemensamma och skilda tankar
om hur lärosäten bäst ska styras.
– Kollegialitet är viktigt, men det behövs
också linjestyrning, sa Helene Dannetun, som
gjorde en strategikarta för teamutveckling när
hon tillträdde.
Johan Schnürer anser att det finns flera aspekter att ta hänsyn till.
– Det kräver eftertanke om kollegial styrning ska fungera, sa han och framhöll det positiva med ett forskarråd med personer som inte
har linjebefattningar.

Mikael Alexandersson anser att akademiska
metoder är en fördel.
– Då bollas idéer och utreds vilket leder till
förankrade beslut. Men först måste man definiera verksamheten. Därefter anpassar man
personalen, sa han.
En rektors möjlighet att ta blixtsnabba
beslut skiljer sig väsentligt från en börs-vds.
Men ingen av rektorerna sa sig vara avundsjuk.
Tvärtom – trögheten i det akademiska beslutsfattandet kan ofta vara sund.
Cecilia Schelin Seidegård är ordförande
för Göteborgs universitet och landshövding
på Gotland. För att beskriva hur en rektors
situation kan te sig citerade hon bland andra
Stig Strömholm, tidigare rektor för Uppsala
universitet.
– Han sa ”Att vara rektor är som att vara
kyrkogårdsvaktmästare. Man har många under sig, men ingen som lyssnar”.

Ytterst är det politiken som ger ramarna för
hur universitet och högskolor ska styras.
Betty Malmberg (M) är ledamot i riks
dagens utbildningsutskott.
– Mål- och resultatstyrning och ökad autonomi är bra styrningssätt. Vi måste vara tydliga med våra förväntningar och spelreglerna
måste vara långsiktiga, sa hon.
Också Thomas Strand (S) är ledamot i utbildningsutskottet.
– Den nuvarande modellen mellan staten
och universiteten, myndighetsformen, fungerar bra. Vi vill ändå stärka lärosätenas autonomi, sa han.
Såväl Thomas Strand som Betty Malmberg
såg gärna att basanslagen fick en annan fördelning och helst också höjdes. Det skulle minska
lärosätenas behov av externa medel, vilket i sin
tur påverkar rektorernas möjligheter att styra
sina verksamheter.

Olika lärosäten
men samma uppdrag

U

niversitet och högskolor är olika
stora och olika gamla. De har en sak
gemensamt. Staten har gett dem
samma uppdrag. IVA-projektet Utsiktsplats
forskning har granskat skillnader och lik
heter.
I studien som presenterades vid ett seminarium i Almedalen ingår universiteten i Uppsala och Karlstad, Högskolan i Halmstad och
Luleå tekniska universitet.
– De fyra lärosätena har olika karaktär, sa
Martin Wikström, projektledare.

Förenklat och övergripande kännetecknas
Uppsala av de akademiska värdena. Karlstad
av bredd och utbildning. I Luleå framträder
nyttoperspektivet medan Halmstad betonar
innovation. Gemensamt för de studerade lärosätena är att de är verksamma på två nivåer:
den regionala och den internationella.
– Det nationella perspektivet framträder i
mindre omfattning.
Samtliga studerade lärosäten ligger över det
globala genomsnittet när det gäller kvalitet på
forskningen.
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Martin Wikström

N ÄT V E R K , U T BY T E N O C H R E S O R

Kunskap
och mingel
i Almedalen

I

nnovativa miljöer, universiteten, energi
och skogens möjligheter, hållbara affärs
modeller, framtidens städer och snabbspår till jobb för f lyktingar med teknisk
utbildning. Det var innehållet i åtta mer än
fullsatta IVA-seminarier under två dagar i
Almedalen.
Svensk konkurrenskraft kräver innova
tiva miljöer för att utvecklas. Hur dessa bäst
kan skapas diskuterades vid ett av seminarierna. Framtidens energi, IVAs genom tider
na största profilfråga, debatterades med
regeringens Energikommission. Ytterligare
en framtidsfråga med energiförtecken – skogen som energiråvara – väckte stort intresse
med bland andra Vattenfalls koncernchef,
Magnus Hall, som talare.
IVAs nya initiativ Jobbsprånget, som
a rbetar med att bland annat nyanlända
ingenjörer ska få chans till praktik på företag, var ett så hett ämne att åtskilliga åhöra
re fick nöja sig med ståplats.
Och så förstås; mingel, trivsam stämning,
många gäster och en god middag med lokala
råvaror. Allt i en trädgård med utsikt över
Östersjön, nedgående sol och vackra tak
åsar.

Anna Ekström

Cecilia Strömblad Brännsten

Magnus Hall

Johan Kuylenstierna
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Betty Malmberg

OM ALMEDALSVECKAN
IVA medverkar i Almedalsveckan sedan 2009.
Genom att arrangera seminarier och möten
stärker akademien sitt nätverk. Utgångspunkten
är aktuella frågeställningar med i första hand
anknytning till IVAs projekt. Många IVAledamöter är på plats och deltar också i andra
organisationers aktiviteter.
Projektledare: Anna Lindberg.
70

Richard Nordin (C), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Maria Weimer (L)

Gunnar Svedberg

Gunilla Saltin

Per Eriksson

Ulla Hamilton

Cecilia Schelin Seidegård

Birgitta Sundblad

Irene Wennemo

Olof Persson

N ÄT V E R K , U T BY T E N O C H R E S O R

Teknikafton
för riksdagen

I

slutet av november var det traditions
enlig mottagning för riksdagsleda
möter på IVA. Ett hundratal personer
från riksdagen minglade en stund i foajén
och bänkade sig sedan i Wallenbergsalen
för ett digert program. Fem projektledare
fick tillfälle att göra en snabbpresentation
av sina projekt: två minuter fick vardera
Jobbprånget, Vägval el, Resurseffektiva
affärsmodeller, Innovation i skogsnäringen
och Prins Daniels Fellowship. Rappt, snabbt
och uppskattat av publiken. En riksdags
ledamot konstaterade efteråt att det var
samma regel som repliktiden i partiledardebatten. Högst två minuter. Ett gott betyg till IVAs projektledare, som alla höll sig
inom den utlovade tiden.
Huvudtalare var som vanligt Björn O.
Nilsson. Han fick disponera lite mer tid.
Hela fyrtiofem minuter. Men så presenterade IVAs vd också hela sitt årliga tal Framsteg
inom forskning och teknik. Ett mycket uppskattat inslag av applåderna att döma. Han
fick också tillfälle att svara på flera frågor
om bland annat forskningspolitik. Ett högaktuellt ämne med tanke på att regeringen
hade presenterat sin forskningspolitiska
proposition dagen innan.

OM RIFO
Sällskapet riksdagsledamöter och forskare,
Rifo, är ett forum för kontakt och dialog mellan
riksdagsledamöter och forskare. Till medlem
i sällskapet kan antas ledamot av riksdagen,
forskare inom såväl allmän som enskild
verksamhet samt, om särskilda skäl föreligger,
annan av sällskapets verksamhet intresserad
person. Thomas Strand (S) är sedan 2015
ordförande.
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F I R A D E K U N G E N M E D TO P P F O R S K A R E
Med anledning av kung Carl XVI Gustafs 70-årsfirande arrangerade IVA i oktober ett framtidsseminarium, Royal Technology Forum, med tre världsledande forskare inom robotik, nanoteknik
och medicinsk diagnostik. Professor Robert S. Langer, professor David R. Walt och professor
Magnus Egerstedt hade alla bjudits in för att tala om den senaste utvecklingen inom sina respektive forskningsområden.
En mycket nöjd kung sa efter seminariet:
– Vi har i dag lärt oss mycket om de nya möjligheterna vetenskap och teknik för med sig.
De tre internationella forskarna presenterades av IVA-ledamöterna och professorerna Maria
Strømme, Fredrik Höök och Danica Kragic.
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HÖG T I DSSA M M A N KOM S T
Den 28 oktober samlades IVAs ledamöter och gäster till högtids
sammankomst. Det traditionsrika evenemanget genomfördes för 97:e
gången och avslutades med galamiddag och dans i Stockholms stadshus.
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H Ö G T I D S S A M M A N KO M S T

Framsteg,
festligt och
fullsatt

F

irandet av IVAs högtidssammankomst, den 97:e sedan starten 1919,
blev som vanligt en enda lång fest.
Först tal, utdelning av guldmedaljer och
minnesord i Stockholms konserthus. Sedan
mingel, middag och dans i Stadshuset.
Leif Johansson, preses, lyfte fram vikten
av hållbara affärsmodeller i sitt tal. Han
tittade i backspegeln och mindes när hans
eget miljöintresse väcktes. Det var under
tiden som koncernchef för Electrolux och
den stora miljöfrågan var då larmen om ett
växande ozonhål.
– Till en början tvivlade vi på att kylskåpen bidrog så mycket. Sedan trodde vi
att det var tekniskt omöjligt att ersätta
freonerna. Till sist insåg vi styrkan i den
vetenskapliga bevisningen, sa han.
Björn O. Nilsson, vd, tog i den årliga översikten av Framsteg inom forskning och teknik
upp bland annat den kommande forskningspropositionen. Hans hemliga gäst var dessutom Helene Hellmark Knutsson, minister
för högre utbildning och forskning.

OM HÖGTIDSSAMMANKOMSTEN
IVAs vd börjar tidigt hålla tal på HS och redogöra
för ”vad sig i teknikens rike under senaste året
tilldragit haver”. Dessa framsteg inom forskning
och teknik publiceras när tidningen IVA sjösätts
1930. Högtidssammankomsten hölls första
tiden i den gyllene festsalen på Grev Turegatan
dit akademiens ledamöter och särskilt inbjuda
anlände klädda i högtidsdräkt.
Projektledare: Maria Dollhopf.
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H Ö G T I D S S A M M A N KO M S T

Vetenskaplig
pionjär
spräckte
glastak

P

rofessorn och läkaren Nanna Svartz
(1890–1986) var den första kvinna i
Sverige som erhöll en professur vid en
svensk statlig högskola. Utnämningen till professor i medicin vid Karolinska institutet blev
ett första stort och symboliskt steg för kvin-

Gunilla Bolinder

nors möjlighet till en akademisk karriär hela
vägen till toppen. Innan dess fanns både formella hinder i lagstiftningen och det informella glastaket, som illustrerar att kvinnor mötte
ett osynligt och svårpasserat hinder, då de
försökte avancera uppåt i en mansdominerad
hierarki. Nanna Svartz professorstitel innebar
möjligheter att påverka mycket mer än det
rent akademiska i hennes yrkesliv. Hon blev en
respekterad och uppmärksammad person och
en förebild för många andra kvinnor.
Nanna Svartz var en skicklig kliniker, en
flitig och innovativ forskare och hon lade stor
vikt vid undervisningen av läkarstudenter och
underläkare. Som chef var hon rakryggad och
djärv. Hon blev en utmärkt administratör och
fick bland annat, tack vare goda språkkunskaper, ett stort internationellt nätverk av forskare. Hon höll otaliga föredrag på kongresser
världen över på engelska, tyska och franska.
Hon levde och verkade under en av de mest
dynamiska perioderna på den medicinska diag78

nostikens och terapins område. Utvecklingen
av antibiotika och vaccinationer ledde till
bot mot sjukdomar som tuberkulos, difteri,
smittkoppor och polio. Tillkomsten av psyko
farmaka revolutionerade psykiatrin. Hjärt
kirurgi, pacemaker, dialys, transplantationer,
ledimplantat och andra tekniska innovationer
gav ökad livslängd och förbättrad livskvalitet
till miljontals människor.
Efter att ha börjat sina vetenskapliga studier på tarmbakterier kom Nanna sedan att
ägna större delen av sin forskning åt reumatoid
artrit, det vill säga ledgångsreumatism, dess orsaker och behandling. Hon utvecklade i samarbete med läkemedelsföretaget Pharmacia ett
av de första verksamma läkemedlen mot denna
sjukdom, Salazopyrin. Det blev en storsäljare
ända fram till 1960-talet.
Porträttet av Nanna Svartz i årets
minnesskrift (här i en förkortad version) är
skrivet av docent Gunilla Bolinder.

Professor Dan Brändström för sina utomordentliga insatser och djupa
engagemang för svensk och europeisk forskning och högre utbildning.
Han är en sann humanist och samhällsvetare med gediget intresse och
engagemang för naturvetenskap, teknik och medicin. Som skicklig och
erfaren ämbetsman, drivande och visionär utredare och orädd och frejdig
debattör har han bidragit till genomgripande förändringar av forskningens
finansiering och organisering.

Professor Magnus Berggren för sin innovativa och nyskapande forskning
inom organisk elektronik. Han ligger i spetsen för utvecklingen inom
området elektroniska papper och skapat förutsättningar för att få
elektronik, till exempel sensorer och displayer, att kunna tryckas på
papper och kartong. På senare år har han i sin forskning rört sig mot
biologiska tillämpningar.

ÅR E TS G U LDM EDALJÖR ER
För en ”synnerlig framstående gärning inom akademiens
verksamhetsfält” delade IVA ut sin stora guldmedalj till professor
Dan Brändström. Årets mottagare av de tre guldmedaljerna
var professor Magnus Berggren, ekonomie hedersdoktor
Marie Ehrling och professor Lars-Gunnar Mattsson.

Ekonomie hedersdoktor Marie Ehrling för sina stora insatser som ledare
och genom betydelsefullt styrelsearbete i svenskt näringsliv. Hon har
med stor integritet främjat förändringar, som starkt präglar ett modernt
ledarskap.

Professor Lars-Gunnar Mattsson för sin centrala roll i att utveckla industriell
internationell marknadsföring som akademiskt ämnesområde. Han har bland
annat genom sitt långa engagemang i Marknadstekniskt Centrum bidragit till
att föra ut kunskapen till praktisk användning i industrin.
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R I K S B A N K S C H E F E R I TO P P M ÖT E
Det blev ett riktigt ekonomiskt toppmöte när riksbankschefen Stefan Ingves och
vice riksbankschefen i Japan, Hiroshi Nakaso möttes på IVA vid ett välbesökt
seminarium i mars. Båda var eniga om att Sverige och Japan trots sina helt olika
utgångspunkter står inför liknande utmaningar.
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IVA-dokumentation 2016

Akademisekreterare Johan Weigelt tillsammans med presidiet: Maria Strømme, Pontus Braunerhjelm, Cecilia Molinder (adjungerad), Leif Johansson,
Anders Nyrén, Eva Hamilton och Björn O. Nilsson.

Ulrika Francke (III)
Hans-Jürgen Federsel (IV)
Karin Larsson (V)
Marie Hafström (VI)
Jan-Eric Sundgren (VII)
Elisabet Salander Björklund (VIII)
Mia Horn af Rantzien (IX)
Inger Andersson (X)
Christina Ullenius (XI)
Ylva Hambraeus Björling (XII)

Inom parantes anges avdelningstillhörighet.
PRESIDIET
Leif Johansson (VI), preses 2012–2017
Anders Nyrén (IX), vice preses 2014–2016
Pontus Braunerhjelm (XI), vice preses 2016–2018
Pam Fredman (XI), vice preses 2015–2017
Maria Strømme (VII), vice preses 2015–2017
Eva Hamilton (VI), Näringslivsrådets ordförande 2016–2018
Björn O. Nilsson (X), verkställande direktör 2008–2017
Adjungerad: Cecilia Molinder, ordförande IVAs Studentråd

Ordföranden i IVAs regionala sektioner
Karl-Erik Årzén (II), IVA Syd
Marianne Dicander Alexandersson (VI), IVA Väst
Göran Carlsson (V), IVA Nord

AKADEMIKOLLEGIET
I akademikollegiet ingår akademiens preses, ordföranden eller vice
ordföranden i akademiens avdelningar, ordföranden i regionala
sektioner samt IVAs verkställande direktör. Till mötena kallas också
akademisekreteraren samt ordföranden i Näringslivsrådet och IFG.

Ordföranden i IVAs Näringslivsråd och IFG
Eva Hamilton (VI), Näringslivsrådet
Peter Holmstedt (I), IFG

Leif Johansson (VI), preses
Björn O. Nilsson (X), verkställande direktör
Johan Weigelt, akademisekreterare

IVAs LEDAMÖTER
Uppgifter om akademiens ledamöter finns redovisade i IVAs matrikel
2015–2016. Antalet svenska ledamöter den 31 december 2016 var
940 och antalet utländska 266.

Avdelningsordföranden
Monica Bellgran (I)
Karl Bergman (II)
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Invalda ledamöter
Professor Annika Borgenstam (V)
Senior Vice President Folke Brundin (II)
Verkställande direktör Carina Edblad (III)
Styrelseordförande Lena Ek (VIII)
Verkställande direktör Henrik Eskilsson (VI)
Verkställande direktör Lennart Evrell (VI)
Styrelseordförande Sarah Fredriksson (VII)
Professor Jan Gulliksen (XII)
Professor Hans Hanson (III)
Civilekonom Gunilla Herlitz (VI)
Ekonomie doktor Cecilia Hermansson (IX)
Professor Ingalill Holmberg (IX)
Professor Filip Johnsson (II)			
Professor Jari Kinaret (V)			
Avdelningschef Lena Klasén (XII)			
Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson (III)		
Professor Marcus Lindahl (VI)			
Civilekonom Ulla Litzén (IX)			
Vice styrelseordförande Martin Lorentzon (XI)
Corporate Specialist Stefan Lundmark (IV)		
Verkställande direktör Alex Myers (I)		
Verkställande direktör Anette Novak (XII) 		
Professor Hans Olofsson (VII)			
Professor Lars Persson (IX)			
Verkställande direktör Maria Rankka (XI)		
Professor Johan Rockström (I)		
Generaldirektör Susanne Ås Sivborg (XI)		
Professor Olov Sterner (IV)			
Professor Helene Svahn (X)			
Professor Henrik Thunman (IV)			
Professor Anna Wedell (X) 			
Verkställande direktör Per-Olof Wedin (VIII)		
Professor Jerker Widengren (VII)			
Chef Operating Officer Maria Poppen Wiklander (I)

Teknologie licentiat Yngve Larsson (II, 1977)
Sivilingeniör Finn Lied (utländsk ledamot, 1983)
Professor Bo Lindell (VII, 1976)
Teknologie doktor Hans Lindgren (I, 1982)
Teknologie doktor Stig Lundquist (II, 1972)
Ekonomie licentiat och PhD Bertil Näslund (IX, 1977)
Civilingenjör Magnus Ingemar Olsson (I, 1983)
Professor Sven Olving (XI, 1972)
Professor Anton Pannenborg (utländsk ledamot, 1979)
Filosofie doktor Jerker Porath (X, 1971)
Civilingenjör Sven-Olov Reftmark (XII, 1987)
Ekonomie doktor Lennart Schön (VI, 2010)
Doctor John J Shepherd (utländsk ledamot, 1978)
Bergsingenjör Wiking Sjöstrand (V, 1989)
Civilingenjör Lars Sundblad (VIII, 1969)
Professor Erik von Sydow (X, 1971)
Teknologie doktor Kennert Torlegård (VII, 1983)
Filosofie doktor Jan Wallander (XI, 1969)
Civilekonom Sven Wallgren (VI, 1980)
Teknologie licentiat Roland Wimmerstedt (IV, 1990)
Doctor Ivan R Yates (utländsk ledamot, 1990)
Civilekonom Sven Ågrup (IX, 1984)
Medicine doktor Irma Åstrand (VI, 1970)

IVAs AVDELNINGAR
Avdelning I – Maskinteknik
Professor Monica Bellgran, ordförande 2016–2018
Verkställande direktör Per Grunewald, vice ordförande 2014–2016
Projektdirektör Catharina Modahl Nilsson, vice ordförande 2016–2018
Sekreterare: Ingrid Jansson
Antal ledamöter: 87
Avdelning II – Elektroteknik
Vice president R&D Karl Bergman, ordförande 2014–2016
Professor Lars Nielsen, vice ordförande 2014–2016
Vice president Birgitta Resvik, vice ordförande 2014–2016
Sekreterare: Johan Persson
Antal ledamöter: 50

Invalda utländska ledamöter
Professor Michel W. Barsoum
President Pierre Lapointe
President Ellis Rubinstein
Professor Arnold Lee Swindlehurst
Technical Fellow Emeritus Anders Vinberg

Avdelning III – Samhällsbyggnad
Verkställande direktör Ulrika Francke, ordförande 2016–2018
Projektchef Anna Sander, vice ordförande 2016–2018
Professor Peter Collin, vice ordförande 2014–2016
Sekreterare: Staffan Eriksson
Antal ledamöter: 76

Avlidna ledamöter
Sivilingeniör Rolf Birkeland (utländsk ledamot, 1991)
Civilingenjör Stig Björkman (I, 1989)
Doctor Ichiro Chibata (utländsk ledamot, 1986)
Civilingenjör Ralph Edebo (VI, 1984)
Juris kandidat Curt-Stefan Gieseke (IX, 1972)
Filosofie doktor Lars Gustafsson (XI, 1995)
Doctor Reinsuke Hara (utländsk ledamot, 1990)
Skoglig doktor Bo Hedström (VIII, 2009)
Teknologie doktor Bo Jacobson (I, 1985)
Bergsingenjör Torsten Jensfelt (V, 1977)
Medicine doktor Sven Kvarnström (VI, 1982)

Avdelning IV – Kemiteknik
Docent Hans–Jürgen Federsel, ordförande 2014–2016
Teknologie doktor Michael Persson, vice ordförande 2016–2018
Professor Lennart Bergström, vice ordförande 2015–2017
Sekreterare: Jan Westberg
Antal ledamöter: 71

82

REGIONALA SEKTIONER

Avdelning V – Bergs- och materialteknik
Professor Karin Larsson, ordförande 2015–2017
Verkställande direktör Per Storm, vice ordförande 2014–2016
Teknisk direktör Gert Nilson, vice ordförande 2015–2017
Sekreterare: Johan Persson
Antal ledamöter: 64

IVA Nord
Verkställande direktör Göran Carlsson (V), ordförande 2015–2017
Försäljningsdirektör Lars-Eric Aaaro (V), vice ordförande 2015–2017
Rektor Johan Sterte (IV), vice ordförande 2015–2017
Sekreterare: Johan Persson, Lennart Elfgren (III)

Avdelning VI – Företagande och ledarskap
Jur kand Marie Hafström, ordförande 2016–2018
Professor Sofia Börjesson, vice ordförande 2016–2018
Verkställande direktör Lars Stugemo, vice ordförande 2016–2018
Sekreterare: Lotta Thörn
Antal ledamöter: 125

IVA Syd
Professor Karl-Erik Årzén (II), ordförande 2015–2017
Civilingenjör Göran Harrysson (X), vice ordförande 2015–2017
Professor Lena Neij (II), vice ordförande 2012–2016
Sekreterare: Marika Thunberg Petersson
IVA Väst
Styrelseordförande Marianne Dicander (VI), ordförande 2016–2018
Verkställande direktör Malin Persson (XI), vice ordförande 2014–2016
Fundraising Director Håkan Simonsen (NR), vice ordförande 2015–2017
Sekreterare: Gustaf Wahlström

Avdelning VII – Teknikens grunder och gränsområden
Professor Jan-Eric Sundgren, ordförande 2014–2016
Professor Hjalmar Brismar, vice ordförande 2015–2017
Professor Sophia Hober, vice ordförande 2015–2017
Sekreterare: Maria Dollhopf
Antal ledamöter: 98

Medlemmar IFG (inom parentes nominerande avdelning)
Charlotte Andersson, LKAB (V), 2014–2016
Peter Björnängen, Mycronic AB (II), 2016–2018
Petra Edwards, AstraZeneca R & D (IV), 2016–2018
Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv (VI), 2014–2016
Lars GJ Hammarström, Karolinska Institutet och Glionova (X), 2015–2017
Maria Homman, AkzoNobel Wood Coatings (IV), 2016–2018
Karin Ifwer, Vattenfall AB (II), 2015–2017
Michael Jacob, Näringsdepartementet (XI), 2014–2016
Christopher Jouannet, Saab Aeronautics (I), 2016–2018
Peter Lindelöf, VINNOVA (XI), 2016–2018
Monica Ringvik, AB Volvo (VII), 2015–2017
Galina Esther Shubina, Gradient Descent AB (XII), 2015–2017
Olle Steffner, BillerudKorsnäs (VIII), 2014–2016
Katarina Stetler, Kairos Future (I), 2015–2017
Bo Svedberg, Ecoloop AB (III), 2014–2016
Ordförande: Peter Holmstedt (I), 2014–2017
Sekreterare: Maria Dollhopf

Avdelning VIII – Skogsnäringens teknik
Direktör Elisabet Salander Björklund, ordförande 2015–2017
Professor Paul Gatenholm, vice ordförande 2014–2016
Teknologie doktor h c Ola Hildingsson, vice ordförande 2015–2017
Sekreterare: Hampus Lindh
Antal ledamöter: 55
Avdelning IX – Ekonomi
Verkställande direktör Mia Horn af Rantzien, ordförande 2016–2018
Styrelseordförande Anders Lindberg, vice ordförande 2015–2017
Civilekonom Staffan Bohman, vice ordförande 2015–2017
Sekreterare: Hampus Lindh
Antal ledamöter: 109
Avdelning X – Bioteknik
Civilingenjör Inger Andersson, ordförande 2014–2016
Medicine doktor Björn Odlander, vice ordförande 2014–2016
Professor Stefan Ståhl, vice ordförande 2016–2018
Sekreterare: Maria Dollhopf
Antal ledamöter: 63

NÄRINGSLIVSRÅDET
År 2016 var 250 företag, statliga verk och organisationer medlemmar
i Näringslivsrådet. Från dessa hämtades de 250 ordinarie ledamöterna,
127 ersättarna och 291 kontaktpersonerna.

Avdelning XI – Utbildning och forskning
Professor Christina Ullenius, ordförande 2015–2017
Direktör Jan Nygren, vice ordförande 2016–2018
Samhällspolitisk direktör Peter Larsson, vice ordförande 2015–2017
Sekreterare: Martin Wikström
Antal ledamöter: 79

Styrelsen
Ordförande: Eva Hamilton, LKAB 2016–2018 (VI)
Vice ordförande: Pia Sandvik, RISE 2015–2017 (XI)
Vice ordförande: Jonas Wiström, ÅF 2016–2018 (VI)
Kristina Alsér, Länsstyrelsen Kronobergs län 2015–2017
Magdalena Gerger, Systembolaget 2015–2017 (VI)
Mernosh Saatchi, Humblestorm 2014–2016
Lars Stugemo, HiQ International 2015–2017 (VI)
Hans Stråberg, Atlas Copco 2016 (I)
Johan Öberg, BCG 2015–2017

Avdelning XII – Informationsteknik
Styrelseordförande Ylva Hambraeus Björling, ordförande 2014–2016
Professor Anders Lansner, vice ordförande 2014–2016
Forskningsdirektör Staffan Truvé, vice ordförande 2015–2017
Sekreterare: Linda Olsson
Antal ledamöter: 63
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Adjungerade
Hamdija Jusufagic, System Verification Sweden (IVA Syd)
Thomas Nilsson, NJT Konsult (IVA Nord)
Håkan Simonsen, Chalmers (IVA Väst)
Lars Lindblom, Samarkand2015

8 februari i Stockholm
Vägen till framtidens hållbara drivmedel
Seminarium – IVAs avdelning för Kemiteknik
12 februari i Stockholm
Frukostmöte med Alexander von Gabain
IVAs avdelning för Bioteknik

MÖTEN
16 februari i Stockholm
Digitaliseringen – utmaning för näringslivet
IVAs avdelning för Företagande och ledarskap

12 januari i Stockholm
Så mycket el behövs i framtiden
Seminarium – IVAs projekt Vägval el

16 februari i Stockholm
Hur mår svensk gruvteknisk forskning?
Seminarium – IVAs avdelning för Bergs- och materialteknik

13 januari i Stockholm
EUs digitala inre marknad – vilka är möjligheterna?
Seminarium – IVAs Programråd för bevakning
av EU-frågor

17 februari i Stockholm
Industrie 4.0 – What can Sweden learn from Germany?
Seminarium – IVAs programråd för bevakning av EU-frågor

19 januari i Göteborg
Innovation och förnyelse i sjukvårdssystemet
Seminarium – IVA Väst

23 februari i Stockholm
Nya biobaserade material, produkter och tjänster
Seminarium – IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik
i samarbete med BioInnovation

20 januari i Stockholm
Managing Innovation in Rapidly Changing Times
IVA Executive Forum

24 februari i Stockholm
Universum – jakten på talangerna
Frukostmöte med Petter Nylander – IVAs Näringslivsråd

25 januari i Stockholm
Vattenkraft och biologisk mångfald
Seminarium – IVAs projekt Vägval el

25 februari i Stockholm
Hur ser framtidens elnät ut?
Seminarium – IVAs projekt Vägval el

28 januari i Stockholm
Så produceras framtidens el
Seminarium – IVAs projekt Vägval el

1 mars i Stockholm
Framtidsmöjligheter för Bluetooth och annan korthållradioteknik
– Men hur påverkas den personliga integriteten?
Seminarium – IVAs avdelning för Elektroteknik

1 februari i Stockholm
Bättre förutsättningar för kliniska studier
– vad har hänt?
Seminarium – Apotekarsocieteten och IVAs projekt
Prövningar för svensk medicin

14 mars i Stockholm
Dags att prioritera den högre utbildningen i kunskapspolitiken
Seminarium – IVAs avdelning för Utbildning och forskning

3 februari i Lund
Framtidens nanoprodukter
Seminarium och studiebesök – IVA Syd

16 mars i Göteborg
Forskning och utveckling inom teknik och naturvetenskap i Oslooch Göteborgsregionerna
Seminarium – IVA Väst och Norges Tekniske Vittenskapsakademi

3 februari i Mölndal
AstraZeneca BioVentureHub
Studiebesök – IVA Väst
4 februari i Stockholm
Var ska alla bo i framtidens goda stad?
Seminarium – IVAs projekt Framtidens goda stad

21 mars i Stockholm
The Japanese Economy – Challenges and Future Perspectives
Seminarium – IVA, Japan Society for the Promotion of Science,
Sweden-Japan Foundation och Embassy of Japan

5 februari i Stockholm
Ericsson – så påverkar telekom framtiden
Frukostmöte med Hans Vestberg – IVAs Näringslivsråd

22 mars i Stockholm
Medicinsk diagnostik i framtiden
Seminarium – IVAs avdelning för Teknikens grunder och gränsområden
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5 april i Stockholm
Alzheimer’s Disease: What new Medicines are Emerging?
Frukostmöte – IVAs avdelning för Bioteknik

19 april i Stockholm
Framtidens el – så påverkas klimat och miljö
Seminarium – IVAs projekt Vägval el

5 april i Luleå
Gert Wingårdh – en av Sveriges främsta arkitekter
Seminarium – IVA Nord

20 april i Umeå
Mitt i media
Seminarium – IVAs Näringslivsråd, IVA Nord och Norrlandsfonden

6 april i Luleå
Seminarium med vice statsminister Åsa Romson
Seminarium – IVA Nord

21 april i Stockholm
Innovationssverige – tillräcklig förändringskraft för fortsatt topposition?
Seminarium – GE och IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

6 april i Göteborg
eSport – mycket mer än bara hobby
Seminarium – IVA Väst

21 april i Stockholm
Attraktiva städer enligt framtidens makthavare
Seminarium – IVAs projekt Framtidens goda stad

7 april i Stockholm
The SCAPIS study – a way to find new
therapies for heart and lung diseases
Seminarium – IVAs avdelning för Bioteknik

28 april i Göteborg
Western Sweden as a knowledge region for global companies
Seminarium – IVA Väst
3 maj i Stockholm
Säkerhet i en digitaliserad värld
Seminarium – IVAs avdelning för Elektroteknik

8 april i Stockholm
Elmarknaderna i USA, Kanada och Storbritannien
Seminarium – IVAs projekt Vägval el

10 maj i Göteborg
Studiebesök Chalmers
Studiebesök – IVAs avdelning för Kemiteknik

11 april i Lund
Samverkan för innovation, studiebesök MaxLab IV
Studiebesök – IVA Syd
11 april i Malmö
Digitalisering – nya krav på innovation och samverkan
Seminarium – IVAs Näringslivsråd och IVA Syd

10 maj i Stockholm
Drivmedel från skogen via förgasning
Seminarium – Luleå Tekniska Universitet, SP, IVA Nord,
IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik samt Skogsindustrierna

13 april i Stockholm
Klarna – snabbväxare med teknik och betalningslösningar
Frukostmöte med Sebastian Siemiatkowski – IVAs Näringslivsråd

10 maj i Malmö
Hur bibehåller vi ett energisystem av världsklass?
Seminarium – IVA Syd och IVA Projektet Vägval el

13 april i Stockholm
Styra mot ökad resurseffektivitet
Seminarium – IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller
– stärkt konkurrenskraft

11 maj i Luleå
LKAB inför framtiden
Seminarium med Jan Moström – IVAs Näringslivsråd
11 maj i Stockholm
Digitalisering – ledarskap och konkurrenskraft
Seminarium – IVAs avdelningar för Maskinteknik,
Företagande och ledarskap samt Informationsteknik

14 april i Stockholm
Skogsnäring på frammarsch
Seminarium – KSLAs Skogsavdelning och
IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik
15 april i Stockholm
Svensk energipolitik 1975–2009
Seminarium – IVAs projekt Vägval el

12 maj i Göteborg
Ökad konkurrenskraft genom mångfald
Seminarium – IVA Väst och IVAs programråd
Mångfald för konkurrenskraft

18 april i Lund
Studiebesök på Axis i Lund
IVA Syd

16 maj i Stockholm
Nya cancerläkemedel för individanpassad behandling
Seminarium – IVAs avdelning för Bioteknik
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1 juni i Växjö
Smart urbant boende – vägen mot ett
spetsområde med internationell attraktionskraft
Workshop – IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

17 maj i Stockholm
Studiebesök på Finansinspektionen
IVAs avdelning för Ekonomi
17 maj i Stockholm
Ledarskap vid digital transformation
Frukostmöte med Lisa Lindström – IVAs Näringslivsråd

2 juni i Stockholm
Resurseffektiva affärsmodeller för framtidens
textil- och konsumentprodukter
Frukostmöte – IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller
– stärkt konkurrenskraft

19 maj i Stockholm
Framtidens elmarknad – vad kostar den?
Seminarium – IVAs projekt Vägval el

3 juni i Stockholm
Svensk Life Science-industri – fortsatt nedgång eller nytändning?
Seminarium – Tillväxtanalys och IVAs avdelning för Bioteknik

20 maj i Stockholm
Resurseffektiva affärsmodeller inom samhällsbyggnadssektorn
Frukostmöte – IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller
– stärkt konkurrenskraft

8 juni i Stockholm
Ledarskap för innovation i skogsnäringen
Seminarium – IVAs projekt Innovation i skogsnäringen

24 maj i Stockholm
Hur planeras Sverige, och vem är det som planerar?
Seminarium – IVAs avdelning för samhällsbyggnad
och projektet Framtidens goda stad

8 juni i Göteborg
Innovativa miljöer – Vad krävs för att ta steget till internationella spetsområden?
Workshop – IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

25 maj i Stockholm
Utmaningarna och vägen fram för resurseffektiva
affärsmodeller inom industri och teknikföretag
Frukostmöte – IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller
– stärkt konkurrenskraft

10 juni i Stockholm
Svängmassa för framtidens elsystem
Seminarium – IVAs projekt Vägval el
13 juni i Stockholm
Innovation in South African mining – Is there room for Swedish input?
Frukostmöte – IVAs Programråd för Afrika och
IVAs avdelning för Bergs- och materialteknik

26 maj i Skellefteå
Dataspel – nästa steg mot spetsområde med internationell attraktionskraft
Workshop – IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

14 juni i Stockholm
Vägval el – en energipolitik för framtiden
Seminarium – IVAs projekt Vägval el med energiminister Ibrahim Baylan

27 maj i Stockholm
Resurseffektivitet och råvaror
Frukostmöte – IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller
– stärkt konkurrenskraft

15 juni i Göteborg
Sommarmingel – IVA Väst

30 maj i Stockholm
Resurseffektivitet inom livsmedelskedjan
Frukostmöte – IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller
– stärkt konkurrenskraft

15 juni i Stockholm
Innovationspolitik – viktigare än någonsin
Seminarium – IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

30 maj i Malmö
Innovativa miljöer – vad krävs för att ta
steget till internationella spetsområden?
Workshop – IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

16 juni i Stockholm
Effektiva framtida strategiska forskningsinvesteringar
Seminarium – IVAs avdelning för Utbildning och forskning

31 maj i Stockholm
Framtidsmöjligheter i rymden
Seminarium – IVAs avdelning för Teknikens grunder och gränsområden

4 juli i Visby
Ledarskap för mer innovativa miljöer
Seminarium – Almedalen

1 juni i Stockholm
Vem granskar forskningsvärlden?
IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset

4 juli i Visby
Olika universitet och högskolor – olika samhällsroller?
Seminarium – Almedalen
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15 september i Umeå
Studiebesök på Designhögskolan, Umeå universitet
IVAs avdelning för Maskinteknik

4 juli i Visby
Debatt med Energikommissionen
– Så får Sverige världens bästa elsystem
Seminarium – Almedalen

16 september i Stockholm
Industrivärden – värdeskapande genom aktivt ägande
Frukostmöte med Helena Stjernholm– IVAs Näringslivsråd

4 juli i Visby
Energi – ny marknad för skogen
Seminarium – Almedalen

19 september i Stockholm
Nanodesignade material för industriell tillämpning
Seminarium – IVAs avdelning för Bergs- och materialteknik

4 juli i Visby
Affärsmodeller för hållbar tillväxt
Seminarium – Almedalen

20 september i Stockholm
WASP – forskningsmiljarder till digitalisering av industrin
Seminarium – IVAs avdelning för Elektroteknik

4 juli i Visby
Leva, resa och jobba i framtidens goda stad
– inte bara en fråga om bostäder!
Seminarium – Almedalen

20 september i Stockholm
Studiebesök på Institutet för Näringslivsforskning
Studiebesök – IVAs avdelning för Ekonomi

4 juli i Visby
Jobbsprånget och integration
– kompetens till svenska arbetsgivare
Seminarium – Almedalen

21 september i Stockholm
Cyklismens uppförs- och utförsbackar i den goda staden
Seminarium – IVAs projekt Framtidens goda stad

5 juli i Visby
Lära lärosäten leda? Hur styrs universitet och högskolor bäst?
Seminarium – Almedalen

22 september i Göteborg
Västsverige – region med kunskapsintensiva tjänsteföretag
Seminarium – IVA Väst

5 juli i Visby
Idéer för svensk utbildning och forskning i en globaliserad värld
Seminarium – Almedalen

27 september i Stockholm
Hur djup är skolans kris och hur vänder vi utvecklingen?
Seminarium – IVAs Akademisammankomst

31 augusti i Stockholm
Sandvik – innovation på en global marknad
Frukostmöte med Björn Rosengren– IVAs Näringslivsråd

28 september i Stockholm
Samhällsbyggande och klimatförändringar – vem har ansvaret?
Seminarium – IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

7 september i Lund
Industrie 4.0 – vad kan Sverige lära?
Seminarium – IVA Syd

4 oktober i Stockholm
EUs nästa ramprogram efter Horizon 2020 – om Sverige får bestämma
Rundabordssamtal – IVAs Programråd för bevakning av EU-frågor

8 september i Lund
Styra mot ökad resurseffektivitet
Seminarium – IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller
– stärkt konkurrenskraft

4 oktober i Stockholm
Sårbar teknik – vilka konsekvenser får det allt större beroendet av GPS?
Seminarium – IVAs avdelning Teknikens grunder och gränsområden

12 september i Stockholm
Nya Rise och satsningarna på bioekonomi
Seminarium – IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik

10 oktober i Stockholm
SCA – fortsättning inom två branscher
Frukostmöte med Magnus Groth – IVAs Näringslivsråd

13 september i Stockholm
Arom och det gåtfulla luktsinnet
Seminarium – IVAs avdelning för Bioteknik

11 oktober i Lund
Bluetooth och annan korthållsradioteknik – hur ser framtiden ut?
Seminarium – IVA Syd och IVAs avdelning för Elektroteknik

14 september i Göteborg
Nya logistikanläggningar i Västsverige
Seminarium – IVA Väst och IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

20 oktober i Stockholm
Royal Technology Forum – Technology Foresight
Seminarium tillägnat H.M. Konungen Carl XVI Gustaf på hans födelsedag
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24 november i Stockholm
Dagens rymdverksamhet – viktig faktor för ökad samhällsnytta
Seminarium – IVAs avdelning för Elektroteknik

24 oktober i Stockholm
Hållbart träbyggande från knopp till topp
Seminarium – IVAs projekt Framtidens goda stad
och Innovation i skogsnäringen

25 november i Göteborg
Den fjärde industrirevolutionen
Frukostmöte med Alrik Danielsson – IVAs Näringslivsråd
och IVA Väst

1 november i Luleå
Människan är lagom stor – om storleksskalningar i biologi och teknik
Seminarium – IVA Nord och IVAs avdelning för Teknikens grunder och
gränsområden

28 november i Luleå
Framsteg inom Forskning och Teknik 2016
– Teknikafton IVA Nord

3 november i Växjö
Hur skapar vi framtidens digitala relationer till skogen?
Seminarium – Linnéuniversitetet och IVA

28 november i Stockholm
Högre utbildning- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson
presenterar forskningspropositionen
Seminarium – IVAs projekt Utsiktsplats forskning

8 november i Stockholm
Elens roll i framtidens hållbara energisystem
Workshop – IVAs projekt Vägval el och Energimyndigheten

1 december i Göteborg
Framsteg inom Forskning och Teknik 2016 – Teknikafton IVA Väst

14 november i Stockholm
Nya vindar i den finska skogen
Seminarium – IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik
17 november i Stockholm
Vem blir nästa världsmästare i disruptiv innovation?
Seminarium – IVAs Akademisammankomst

8 december i Stockholm
Svenska lärosätens möjligheter för internationalisering
– vad krävs för framgång?
Seminarium – IVAs projekt Utsiktsplats forskning

18 november i Stockholm
Val i USA – så påverkas svenskt näringsliv
Frukostmöte med Börje Ekholm – IVAs Näringslivsråd

12 december i Stockholm
Framtidens el – klarar Sverige leveranssäkerheten?
Seminarium – IVAs projekt Vägval el

21 november i Stockholm
Integration – kompetens för svensk konkurrenskraft
Årsmöte – IVAs Näringslivsråd med IVAs avdelning
för Företagande och ledarskap

14 december i Stockholm
MIPS – tekniken som räddar cyklisten från allvarliga
hjärnskador
Frukostseminarium – IVAs avdelning för Bioteknik

21 november i Stockholm
Samverkan mellan akademi och näringsliv
– hur kan det utvecklas inom kemiområdet?
Workshop – IVAs avdelning för Kemiteknik

STYRGRUPPER I IVAs PROJEKT 2016
Attraktionskraft för hållbar tillväxt
Ordförande: Carl Bennet, Carl Bennet AB (XI)
Tomas Billing, Nordstjernan
Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum (XI)
Charlotte Brogren, Vinnova (XI)
Ulf Ewaldsson, Ericsson
Pam Fredman, Göteborgs universitet (XI)
Carola Lemne, Svenskt Näringsliv (VI)
Martin Lorentzon, Spotify (XI)
Björn O. Nilsson, IVA (X)
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Eva Nordmark, TCO
Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre (I)
Anders Sundström, Swedbank (VI)
Håkan Sörman, Sveriges Kommuner och Landsting (VI)
Karl-Petter Thorwaldsson, Landsorganisationen i Sverige
Projektledare: Johan Carlstedt

22 november i Lund
Framsteg inom Forskning och Teknik 2016 – Teknikafton IVA Syd
22 november i Stockholm
Framtidens material – både guld och gröna skogar
Seminarium – IVAs avdelning för Bergs- och materialteknik
22 november i Stockholm
Digitalisering på bräcklig grund – klarar den
grundläggande kommunikationen de nya kraven?
Seminarium – IVAs avdelning för Informationsteknik
23 november i Stockholm
Ny digital teknik – nya sätt att driva infrastrukturprojekt
Seminarium – IVAs avdelning för Samhällsbyggnad
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Framtidens goda stad
Ordförande: Gabriel Urwitz, Segulah Advisor (IX)
Magnus Breidne, IVA
Johan Celsing, Johan Celsing Arkitektkontor
Anders Egelrud, Fortum Sweden
Ulrika Francke, Tyréns (III)
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och Landsting
Emma Gretzer, Formas
Anders Hall, Rikspolisstyrelsen
Staffan Helgesson, Creandum Advisor Sweden
Arne Kaijser, KTH (VI)
Christer Larsson, Malmö stad
Eva Nygren, Trafikverket (III)
Peter Nygårds (III)
Per Strömberg, ICA Gruppen
Åsa Söderström Jerring, Infobooks (III)
Mattias Tingvall, Vattenfall
Annica Ånäs, Atrium Ljungberg
Projektledare: Staffan Eriksson

Ordförande arbetsgruppen Insatsvaror: Leif Brodén (VIII)
Ordförande arbetsgruppen Konsumentprodukter: Henrik Lampa, H&M
Ordförande arbetsgruppen Infrastruktur: Johan Skoglund, JM
Ordförande arbetsgruppen Styrmedel: Thomas Sterner, Göteborgs universitet
Ordförande arbetsgruppen Kapitalvaror: Åke Svensson, Teknikföretagen (I)
Senior advisor: Björn Stigson, Stigson & Partners
Charlotte Brogren, Vinnova (XI)
Åke Iverfeldt, Mistra
Erik Lautmann (VI)
Lars-Erik Liljelund, SEI
Martin Lundstedt, AB Volvo (I)
Björn O. Nilsson, IVA (X)
Gunilla Nordlöf och Tim Brooks, Tillväxtverket
Maud Olofsson, Romo Norr AB
Maria Ågren, Kerstin Cederlöf och Björn Risinger, Naturvårdsverket
Projektledare: Caroline Ankarcrona
Smart Industri – Jurygrupp
Ordförande: Johan Weigelt, IVA
Monica Bellgran, IVA (I)
Hans Enocson, GE
Torbjörn Holmström, AB Volvo
Danica Kragic Jensfelt, KTH (II)
Björn Langbeck, Tillväxtverket
Per Magnusson, ÅF
Ulf Troedsson, Siemens
Klas Wåhlberg, Teknikföretagen
Projektledare: Johan Carlstedt

Innovation i skogsnäringen
Ordförande: Olof Persson, Cerbrus (VI)
Lars Berglund, KTH (V)
Ingrid Bodin, Preem
Magnus Breidne, IVA
Magnus Hall, Vattenfall (VIII)
Carina Håkansson, Skogsindustrierna (VIII)
Per Lindberg, BillerudKorsnäs (VIII)
Sara Mazur, Ericsson (XI)
Lennart Rådström (VIII)
Birgitta Sundblad, Innventia (VIII)
Peter Wågström, NCC
Johan Öberg, BCG
Projektledare: Mats Johnson

Tekniksprånget och Jobbsprånget
Ordförande: Jan-Eric Sundgren, Teknikföretagen (VII)
Helen Dannetun, Linköpings universitet
Johan Forssell, Investor AB
Lena Gumaelius, Vetenskapens hus, KTH
Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv
Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer (XI)
Anders Lindberg, JKL (IX)
Camilla Modéer, IVA (XI)
Björn O. Nilsson, IVA (X)
Helena Stjernholm, Industrivärden (IX)
Håkan Sörman, Sveriges Kommuner och Landsting (VI)
Verksamhetsansvarig: Alexandra Ridderstad
Projektledare Jobbsprånget: Eva Glaumann

Mentor4Research
Ordförande: Rolf Skoglund, ID Invest (XII)
Magnus Breidne, IVA
Björn O. Nilsson, IVA (X)
Adjungerad: Jan Sandred, Vinnova
Projektledare: Anders Gezelius, Strategize
Prins Daniels Fellowship
Hedersordförande: H.K.H. Prins Daniel
Ordförande: Marcus Wallenberg, SEB (VI)
Carl Bennet, Carl Bennet AB (XI)
Karolin A. Johansson, Kungl. Hovstaterna
Johan Skarborg, Academic Work
Johan Weigelt, IVA
Projektledare: Johan Weigelt

Utsiktsplats forskning
Ordförande: Gunnar Svedberg (IV)
Magnus Breidne, IVA
Charlotte Brogren, Vinnova (XI)
Lars Hultman, Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF (V)
Åke Iverfeldt, Mistra
Birgitta Palmberger, Energimyndigheten
Malin Persson, Accuracy Ingenjörs- och Konsultbyrå (XI)
Ingrid Petersson, Formas (X)
Lars Rask, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Madelene Sandström, KK-stiftelsen (XI)

Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft
Ordförande: Anders Narvinger, Alfa Laval (II)
Ordförande arbetsgruppen Livsmedel: Kenneth Bengtsson
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Marianne Dicander Alexandersson (VI)
Belgin Fortaci
Anna Holmberg
Sekreterare: Karin Byman

Lena Ställdal, Forte, till och med 30 maj 2016
Lars Wärngård, Forte, från och med 1 juni 2016
Eva Åkesson, Uppsala universitet
Adjungerad: Andreas Göthenberg, STINT
Projektledare: Martin Wikström

Inför forskningspropositionen
Ordförande: Christina Ullenius (XI)
Sofia Börjesson (VI)
Laszlo Fuchs (VII)
Anders Lansner (XII)
Eva Wigren (I)
Sekreterare: Martin Wikström

Vägval el
Ordförande: Bo Normark, Power Circle (II)
Vice ordförande: Peter Nygårds, Swedbank (III)
Lina Bertling Tjernberg, KTH
Magnus Breidne, IVA
Runar Brännlund, UMU (IX)
Mikael Dahlgren, ABB
Anders Ferbe, IF Metall
Håkan Feuk, E.ON
Mats Gustavsson, Boliden
Kjell Jansson, Svensk Energi
Johan Kuylenstierna, SEI
Ulf Moberg, SVK
Birgitta Resvik, Fortum (II)
Anders Regnell, Vattenfall
Gunilla Saltin, Södra
Maria Sandqvist, Teknikföretagen
Maria Suner Fleming, Svenskt Näringsliv
Ulf Troedsson, Siemens
Adjungerad: Alf Larsen, E.ON
Adjungerad: Ellika Olsson Aas, IF Metall
Adjungerad: Pernilla Winnhed, Svensk Energi
Projektledare: Jan Nordling

UTMÄRKELSER, STIPENDIER OCH PRISER
Medaljkommittén 2016
Ordförande: Arne Kaijser (VI)
Peggy Bruzelius (IX), från och med den 1 juli 2016
Anders Ekblom (X)
Karl-Olof Hammarkvist (IX), till och med den 30 juni 2016
Krister Holmberg (IV)
Camilla Modéer (XI)
Marie Schrewelius Arwidson (VIII)
Rolf Skoglund (XII), från och med den 1 juli 2016
Lars Strömberg (I)
Marianne Treschow (VII), till och med den 30 juni 2016
Medaljer
Akademiens Stora Guldmedalj tilldelas professor Dan Brändström
för sina utomordentliga insatser och djupa engagemang för svensk
och europeisk forskning och högre utbildning. Han är en sann
humanist och samhällsvetare med gediget intresse och engagemang
för naturvetenskap, teknik och medicin. Som skicklig och erfaren
ämbetsman, drivande och visionär utredare och orädd och frejdig
debattör har han bidragit till genomgripande förändringar av
forskningens finansiering och organisering.

PROGRAMRÅD 2016
Bevakning av EU-frågor
Ordförande: Ulf Dinkelspiel (IX)
Göran Bäckblom (V)
Michael Jacob
Peder Jonsson
Lennart Karlsson (I)
Maria Khorsand (XI)
Sekreterare: Johan Weigelt

Akademiens Guldmedalj tilldelas civilekonom, ekonomie hedersdoktor
Marie Ehrling för sina stora insatser som ledare och för sitt betydelsefulla
styrelsearbete i svenskt näringsliv. Hon har ett modernt ledarskap och har
med stor integritet hanterat utmaningar och främjat förändringar.

Svenskt näringslivs upptagningsförmåga för
resultat från svensk världsledande forskning
Ordförande: Sven Löfquist (VI)
Peter Gudmunson (I)
Susanne Ås Sivborg (XI)
David Sonnek
Anthony Turner (VII)
Sekreterare: Hampus Lindh

Akademiens Guldmedalj tilldelas professor Magnus Berggren för sin
innovativa och nyskapande forskning inom organisk elektronik. Han ligger
i spetsen för utvecklingen inom området ”elektroniska papper” och har
skapat förutsättningar för att få elektronik, till exempel sensorer och
displayer, att kunna tryckas på papper och kartong. På senare år har han i
sin forskning rört sig mot biologiska tillämpningar.
Akademiens Guldmedalj tilldelas professor Lars-Gunnar Mattsson för
sin centrala roll i att utveckla industriell internationell marknadsföring
som akademiskt ämnesområde. Han har bland annat genom sitt
långa engagemang i Marknadstekniskt Centrum bidragit till att föra ut
kunskapen till praktisk användning i industrin.

Mångfald för konkurrenskraft
Ordförande: Malin Persson (XI)
Pia Anderberg
Ola Asplund (XI)
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Hans Werthén Fonden
År 2016 fick 19 stipendiater – tio kvinnor, nio män – dela på totalt
2 175 000 kronor. Pengarna ska främst användas för studier utomlands.
Studierna kommer att ske i USA, Frankrike, Australien, Finland, Spanien,
Malaysia, Italien och Storbritannien. Fonden instiftades 1990 för att
hylla tekn dr Hans Werthén för hans livsgärning som tekniker och
företagsledare.

Utbildningsdepartementet
Betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92)
Kulturdepartementet
Betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö
Miljö- och energidepartementet
Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om
cirkulär ekonomi

Thulinmedaljen
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har tillsammans med Flygoch rymdtekniska Föreningen (FTF) delade 2016 ut Thulinmedaljen
i guld till den erfarne flygforskaren Anders Blom och i silver till
flygmaterialexperten Hans Ansell och till stridspiloten och civilingenjören
Björn Fehrm. Thulinmedaljen är den förnämsta utmärkelsen inom flygoch rymdbranschen i Sverige. Flygtekniska Föreningen utser tillsammans
med IVA varje år sedan 1944 mottagare av medaljen, som delas ut till
minne av flygpionjären Enoch Thulin. Thulinmedaljen förekommer i
valörerna guld, silver och brons och tilldelas personer som gjort viktiga
insatser för flyg- och rymdteknikens utveckling i Sverige.

Miljö- och energidepartementet
Underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på
energiområdet för perioden 2017–2020
Socialdepartementet
Restnoteringar av läkemedel S2015/04035/FS
Miljö- och energidepartementet
Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett
klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål (SOU 2016:21)

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och
företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och
bevarande av biologisk mångfald. 2016 delade fonden ut fem stipendier
på 100 000 kronor och tio på 85 000 kronor. Nomineringarna görs av
personer som är ledamöter av IVA och/eller verksamma inom forskning
och företagande. Stipendiaterna tillkännages på H.M. Konungens
födelsedag och delas ut vid en mottagning på slottet.

Finansdepartementet
Betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)
Utbildningsdepartementet
Betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden
(SOU 2016:29)
Miljö- och energidepartementet
Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och
luftvårdsstrategi för Sverige M2016/01735/Kl

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken
– Hans Bergström-priset
Priset inrättades genom en donation från IVA-ledamoten Hans Bergström
och ska främja ett vetenskapligt synsätt i media. Prissumman är 100 000
kronor. Under 2016 delades priset ut till journalisten Bo Lindquist,
SVT Dokumentär. Priset överlämnades till Bo Lindquist vid Akademi
sammankomsten den 1 juni 2016 av IVAs preses Leif Johansson. I anslutning
till prisceremonin hölls ett seminarium om journalistikens roll i granskning
av forskningsvärlden.

Näringsdepartementet
Boverkets rapport Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livs
cykelperspektiv (rapport 2015:35) N2015/06783/PUB
Näringsdepartementet
Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram. N2015/2214/sk

Wallenberg Academy Fellows
Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram där de mest lovande
unga forskarna inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora
får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet. Programmet
skapades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med
5 kungliga akademier och 16 svenska universitet. 2016 utsågs 29 nya
Wallenberg Academy Fellows. Anslaget uppgår till totalt mellan 5 och
9 miljoner kronor per forskare under fem år.

PUBLIKATIONER
IVA-M-serien
IVA-M 462: Keys to greater attractiveness and competitiveness – Report
from IVA’s project Attractiveness for Sustainable Growth, 2016, 80 s.
IVA-M 463: Sveriges framtida elproduktion, En delrapport från
IVA-projektet Vägval el, 2016, 44 s.

BESVARADE REMISSER
Under 2016 har IVA yttrat sig över eller lämnat synpunkter på följande
remisser och rapporter:

IVA-M 464: Sveriges framtida elnät, En delrapport från IVA-projektet
Vägval el, 2016, 56 s.

Utbildningsdepartementet
Betänkandet En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)

IVA-M 465: Innovativa miljöer för ökad attraktionskraft – Rapport från
IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt, 2016, 52 s.
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IVA-R 494: Konsumentprodukter – En branschrapport, IVA-projektet
Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft, 2016, 28 s.

IVA-M 466: Resurseffektivitet – Policyutveckling mot 2025, En
rapport från IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt
konkurrenskraft, 2016, 40 s.

IVA-R 495: Svängmassa i elsystemet, En underlagsstudie från
IVA-projektet Vägval el, 2016, 20 s.

IVA-M 467: Framtidens el – så påverkas klimat och miljö, En delrapport
från IVA-projektet Vägval el, 2016, 64 s.

IVA-R 496: Svenska skolresultat rasar – vad vet vi? Magnus Henrekson
& Sebastian Jävervall, 2016, 52 s.

IVA-M 468: Resource efficiency – Pathways to 2050, A report
from the IVA project Resource Efficient Business Models – Greater
Competitiveness, 2016, 52 s.

IVA-R 497: Infrastructure – A sector report, A report from the IVA
project Resource Efficient Business Models – Greater Competitiveness,
2016, 24 s.

IVA-M 469: Resource efficiency – Policy Development Towards 2025,
A report from the IVA project Resource Efficient Business Models
– Greater Competitiveness, 2016, 42 s.

IVA-R 498: Capital Goods – A sector report, A report from the IVA
project Resource Efficient Business Models – Greater Competitiveness,
2016, 28 s.

IVA-M 470: Framtidens elmarknad – så påverkas klimat och miljö,
En delrapport från IVA-projektet Vägval el, 2016, 36 s.

IVA-R 499: Input Goods – A sector report, A report from the IVA project
Resource Efficient Business Models – Greater Competitiveness, 2016, 24 s.

IVA-M 471: Fem vägval för Sverige – Syntesrapport från IVA-projektet
Vägval el, 2016, 60 s.

IVA-R 500: Food – A sector report, A report from the IVA project
Resource Efficient Business Models – Greater Competitiveness, 2016,
36 s.

IVA-M 472: Five Crossroads for Sweden – Synthesis report, IVA Electricity
Crossroads project, 2016, 60 s.

IVA-R 501: Consumer Products – A sector report, A report from the IVA
project Resource Efficient Business Models – Greater Competitiveness,
2016, 28 s.

IVA-M 473: Minnesskrift, A Tribute to the Memory of Nanna Svartz
(1890–1986), 2016, 60 s.
IVA-M 474: Innovative Environments for Greater Attractiveness
– Report from IVA’s project Attractiveness for Sustainable Growth,
2016, 52 s.

IVA-R 502: Educational performance in Swedish schools is plummeting
– what are the facts? Magnus Henrekson & Sebastian Jävervall, 2016, 52 s.

IVA-R-serien
IVA-R 486: Elmarknader – en internationell utblick, En underlagsstudie
från IVA-projektet Vägval el, 2016, 26 s.

IVA-R 503: Översikt över hur leveranssäkerhet på elmarknaden hanteras
i några olika länder, En underlagsstudie från IVA-projektet Vägval el, 2016,
36 s.

IVA-R 487: Universitets- och högskolestyrelser – utmaningar och
utvecklingspotential, IVA-projektet Utsiktsplats forskning, 2016, 20 s.

IVA-R 504: Bättre möjligheter för internationalisering av forskning och
högre utbildning, IVA-projektet Utsiktsplats forskning, 2016, 28 s.

IVA-R 488: Energy Storage – Electricity storage technologies,
IVA’s Electricity Crossroads project, 2016, 24 s.

OMBUDSMAN
Erik Nymansson, justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen

IVA-R 489: Electricity production in Sweden, IVA’s Electricity Crossroads
project, 2016, 36 s.
REVISORER
Anki Bystedt, utsedd av regeringen
Karl-Olof Hammarkvist (IX)
Lars-Gunnar Mattsson (VI)
Peter Ekberg, auktoriserad revisor
Jan Palmqvist, auktoriserad revisor

IVA-R 490: Infrastruktur – En branschrapport, IVA-projektet
Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft, 2016, 24 s.
IVA-R 491: Kapitalvaror – En branschrapport, IVA-projektet
Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft, 2016, 28 s.
IVA-R 492: Insatsvaror – En branschrapport, IVA-projektet
Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft, 2016, 24 s.

PLACERINGSRÅD
Ordförande: Anne-Marie Pålsson (IX)
Hans Dalborg (IX)
Irma Rosenberg (IX)

IVA-R 493: Livsmedel – En branschrapport, IVA-projektet
Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft, 2016, 36 s.
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LEDNINGSGRUPP

Björn O. Nilsson
vd

Magnus Breidne
projektchef

Lars Fog
fastighetschef

Camilla Koebe
kommunikationschef

Monica Krutmeijer
vd-assistent

Lotta Thörn
ekonomichef

Swedbank
Sydkraft
Södra
Teknikföretagen
The Hans and Barbara Bergstrom Foundation
Tillväxtverket
Trafikverket
Tyréns
Vattenfall
VINNOVA

Björn O. Nilsson, vd IVA (X)
Lotta Thörn, ekonomichef IVA

ANSLAG TILL IVAs VERKSAMHET
Genomförandet av akademiens projekt förutsätter externa anslag.
Exempel på de företag, statliga myndigheter och fonder som under
2016 bidrog med medel är:
ABB
Atrium Ljungberg
Billerud-Korsnäs
Energimyndigheten
Energiföretagen Sverige
E.ON
Forte
Formas
Fortum
Handelsbanken
Ingvar Kamprad
Jernhusen
JM
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Näringsdepartementet
Nordea
Preem
SCA
SEB
Skolverket
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Stiftelsen ÅForsk
Sveaskog
Svenska Kraftnät
Svensk Energi
Svenskt Näringsliv
Sveriges Byggindustrier
Sveriges kommuner och landsting
Swedegas

MEDARBETARE (december 2016)
Björn O. Nilsson, vd
Monica Krutmeijer, vd-assistent
Development office
Katarina Mellström
Akademi, personal och internationellt
Johan Weigelt, akademisekreterare, vice vd
Maria Dollhopf
Ingrid Jansson
Projekt
Magnus Breidne, projektchef
Caroline Ankarcrona
Karin Byman
Johan Carlstedt
Elin Vinger Elliot
Staffan Eriksson
Mats Johnson
Caroline Linden
Hampus Lindh
Malin Mohr
Jan Nordling
Linda Olsson
Johan Persson
Monica Sannerblom
Gustaf Wahlström
Martin Wikström
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Johan Weigelt
akademisekreterare, vice vd

Tekniksprånget och Jobbsprånget
Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig
Annie Alström
Linus Brandin
Eva Glaumann
Tina Hemlin Käcke
Mattias Lindberg
Nina Rudbeck
Binette Seck
Pady Samenius
Johanna Theander
Elisabet Welinder
Sofia Wetterberg
Kommunikation och näringsliv
Camilla Koebe, kommunikationschef
Pelle Isaksson
Henrik Lagerträd (föräldraledig)
Anna Lindberg
Lars Nilsson
Robert Nygren
Pär Rönnberg
Johanna Theander
Jan Westberg
Samira Zayane

Ekonomi, it och administration
Lotta Thörn, ekonomichef
Lena Anderson
Sheryhan Benzon
Jakob Bjarnason
Barbara Eriksson
Sandra Ivarsson
Fredrik Johansson
Marika Thunberg Petersson
Diana Wilhelmsson
Fastighet och konferens
Lars Fog, fastighetschef
Lennart Ohlsson
IVA Konferenscenter
Charlotta Svedberg, konferenschef
Britta Aulio
Ann Clauson
Karl-Fredrik Eriksson
Anna-Karin Friskopps
Robert Komakech
Malin Kratz
Lisa Wiklund
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ANDERS LANSNER PIERRE LAPOINTE HANS JØRGEN LARSEN ALLAN LARSSON CHRISTER LARSSON GUNNAR LARSSON HANS LARSSON KARIN LARSSON
KÅRE LARSSON LARS A LARSSON LARS G LARSSON PETER LARSSON STIG LARSSON STIG-GÖRAN LARSSON ULF LARSSON THOMAS LAURELL ERIK LAUTMANN
KI JUN LEE YUAN TSEH LEE NILS LEFFLER BO LEHNERT BERTHOLD LEIBINGER MATS LEIJON MARTIN LEIMDÖRFER CAROLA LEMNE GÖSTA LEMNE HANS LEVANDER
CHRISTOFER LEYGRAF ANNE L’HUILLIER MOFANG LI JAN OLOF LIDEFELT SVEN LIDIN KLAUS LIESEN BERT LILJA JAN-OLOV LILJENZIN OTTO LIN LOTTA LIND
GÖRAN LINDAHL MARCUS LINDAHL LENNART LINDAU ASSAR LINDBECK ANDERS LINDBERG BENGT LINDBERG HANS LINDBERG PER LINDBERG GÖRAN LINDBERGH
KERSTIN LINDELL KARL-AXEL LINDEROTH GEORG LINDGREN INGVAR LINDGREN MATS LINDGREN BJÖRN LINDMAN JOHAN LINDMAN LEIF LINDMARK
ELISABETH LINDNER ANDERS LINDQUIST EVA LINDQVIST GUNNAR LINDQVIST PER-ARNE LINDQVIST SVANTE LINDQVIST ANDERS LINDROTH BO S LINDSTRÖM
KATARINA LINDSTRÖM MIKAEL LINDSTRÖM MÅRTEN LINDSTRÖM TOM LINDSTRÖM PER-ERIK LINDVALL LUDWIK LISZKA ULLA LITZÉN JOHAN LIU LENNART LJUNG
LARS LJUNGDAHL KARIN LJUNGSTRÖM SVEN-OLOF LODIN RON LONG ERLING LORENTZEN MARTIN LORENTZON AMORY B. LOVINS QIANG LU
VILHJÁLMUR LUDVIKSSON FREDRIK LUNDBERG JAN M LUNDBERG MAGNUS LUNDBERG NICKLAS LUNDBLAD ERIK LUNDGREN NILS LUNDGREN GÖRAN LUNDIN
STEFAN LUNDMARK GUDMAR LUNDQVIST PER LUNDQVIST ULF LUNDQVIST MARTIN LUNDSTEDT INGEMAR LUNDSTRÖM STELLAN LUNDSTRÖM LENNART LÜBECK
BENGT LÖFKVIST SVEN LÖFQUIST PER LÖTSTEDT MICHAEL G:SON LÖW JAN LÖWSTEDT PER-OLOF LÖÖF GERO MADELUNG DAVID MAGNUSSON
TORBJÖRN MAGNUSSON GÖRAN S. MALM JOHAN MALMQUIST MARTIN MALMSTEN EVA MALMSTRÖM JONSSON ROBERT MALPAS KARIN MARKIDES
ANDERS MARTIN-LÖF SVERKER MARTIN-LÖF JAN MARTINSSON BO MATTIASSON SVEN MATTISSON LARS-GUNNAR MATTSSON OVE MATTSSON ÖRJAN MATTSSON
JOHN MAYO KIRAN MAZUMDAR-SHAW SARA MAZUR SARAH MCPHEE CARVER A MEAD DAG MEJDELL ARNE MELANDER JUDITH MELIN ALAIN MÉRIEUX
MIRKA MIKES-LINDBÄCK MILLE MILLNERT FRANÇOIS MIQUEL KRISTINA MJÖRNELL CHRISTINA MOBERG NILSSON CATHARINA MODAHL CAMILLA MODÉER
HÅKAN MOGREN PER-ERIK MOHLIN PETER MOLDÉUS PER MOLIN HELMUT MORITZ OSAMU MOTOJIMA INGEMAR MUNDEBO EMILIO MUÑOZ RUIZ EARLL M MURMAN
ALEX MYERS EGIL MYKLEBUST JAN-ANDERS MÅNSON OLA MÅNSSON ARNE MÅRTENSSON KAJ MÅRTENSSON YVONNE MÅRTENSSON MART MÄGI ERNA MÖLLER
LARS NABSETH TOMOKO M. NAKANISHI VENKATESH NARAYANAMURTI ANDERS NARVINGER JULIUS NATTERER LENA NEIJ ROBERT M NEREM IVARS NERETNIEKS
YRJÖ NEUVO KERSTIN NIBLAEUS MARTIN NICKLASSON TOMAS NICOLIN JENS NIELSEN LARS NIELSEN GERT NILSON ANN-MARIE NILSSON BJÖRN O. NILSSON
ELISABETH NILSSON HANS NILSSON JÖRGEN NILSSON KRISTINA L NILSSON LARSGUNNAR NILSSON LARS-OLOF NILSSON LEIF NILSSON NILS J. NILSSON
OLLE NILSSON AINA NILSSON STRÖM SVEN-CHRISTER NILSSON ANNA NILSSON VINDEFJÄRD ANNA NILSSON-EHLE STEN NORDBERG BENGT NORDÉN
WILLIAM D NORDHAUS BENGT NORDIN STIG NORDQVIST ANDERS NORDSTRAND LARS E NORDSTRÖM LARS G NORDSTRÖM MARGARETA NORELL
BERGENDAHL SUSANNE NORGREN TORBJÖRN NORIN MALCOLM NORLIN BO NORMARK STAFFAN NORMARK HANS NORRSTRÖM CURT NORSTEDT
CHRISTER NORSTRÖM ALASTAIR NORTH ANETTE NOVAK LARS NYBERG THORSTEN NYBOM LARS NYBORG JONAS NYCANDER EVA NYGREN JAN NYGREN
PETER NYGÅRDS CARL-ERIK NYQUIST ORVAR NYQUIST ANDERS NYRÉN STAFFAN NÄSSTRÖM BØRGE OBEL AGNETA ODÉN BJÖRN ODLANDER RAGNAR OHLSON
LENNART OHLSSON JORMA OLLILA JAN OLLNER HANS OLOFSSON MAGNUS OLOFSSON GREGORY B. OLSON CURT G OLSSON HANS-OLOV OLSSON
OLLE OLSSON ULF OLSSON ULF OLSSON LENA OLVING ROBERT ONSANDER VYTAUTAS OSTASEVICIUS LARS OTTOSON JAN-OVE PALMBERG BENGT PALMÉR
INGEGERD PALMÉR JUNI PALMGREN DATTATRAY PARASNIS BORIS PATON JOSEPH PAULRAJ AROGYASWAMI IMRE PÁZSIT BERTIL PEKKARI VIRGIL PERCEC
GÖRAN A PERSSON JAN-CRISTER PERSSON LARS PERSSON LENNART PERSSON MALIN PERSSON MATS PERSSON MICHAEL, E PERSSON NILS-GÖRAN PERSSON
OLOF PERSSON STEFAN PERSSON TORSTEN PERSSON INGRID PETERSSON PER-ERIK PETERSSON HENRI PIATIER GIORGIO PICCI MARIE-PAULE PILENI BYRON PIPES
BERND PISCHETSRIEDER MARIA POPPEN WIKLANDER MICHAEL PORTER WILLIAM POWERS ANNE-MARIE PÅLSSON SVANTE PÄÄBO MARIAN RADETZKI
LARS RAMQVIST KARL-GUSTAV RAMSTRÖM MARIA RANKKA JUHA RANTANEN ANDERS RANTZER ANDERS RASMUSON JØRGEN RASSING HANS RAUSING
LAURE REINHART MAGNUS RENÉ BIRGITTA RESVIK RUDOLF RIGLER MATS G RINGESTEN ARNE RISBERG ROBERT O. RITCHIE HANS ROBERTSON JOHAN ROCKSTRÖM
ASBJØRN ROLSTADÅS GÖRAN ROOS CARL WILHELM ROS SUNE ROSELL BJÖRN ROSÉN IRMA ROSENBERG LARS-GÖRAN ROSENGREN JENS ROSTRUP-NIELSEN
DAVID ROWCLIFFE ELLIS RUBINSTEIN EVA RUDBERG NILS RYDBECK BENGT RYDÉN BO RYDIN HANNU RYÖPPÖNEN LENNART RÅDSTRÖM KARIN RÖDING
AULIS SAARINEN PAUL SAFFO KARL-ERIK SAHLBERG KERSTIN SAHLIN MAURITZ SAHLIN ELISABET SALANDER BJÖRKLUND AVELINO SAMARTIN LARS SAMUELSON
ANN-SOFIE SANDBERG GÖRAN SANDBERG HANS SANDBERG JOHN SANDBLOM ANNA SANDER ÅKE SANDER ERIK SANDEWALL MADELENE SANDSTRÖM
ROLF SANDSTRÖM PIA SANDVIK PHILIPPE SANSONETTI BJÖRN SAVÉN ANDERS SCHARP CECILIA SCHELIN SEIDEGÅRD DAVID SCHINDLER ROLAND W. SCHMITT
MARIE SCHREWELIUS ARWIDSON PETER SCHURTENBERGER JAN-ÅKE SCHWEITZ LOUIS SCHWEITZER JOHAN SCHÜCK NILS-HERMAN SCHÖÖN BAL RAJ SEHGAL
ULRICH SEIFFERT YASUJI SEKINE SACHIO SEMMOTO ERIK SERRANO HOMI SETHNA EUGENE SHCHUKIN DAN SHECHTMAN JOHAN SIBERG HANS SIEVERTSSON
DAG SIGURD OZIRES SILVA KERSTIN SIRVELL RUNE SIRVELL ANDERS SJÖBERG BERNDT SJÖBERG LENNART SJÖBERG SÖREN SJÖLANDER CHRISTER SJÖLIN
LARS SJÖSTEDT SVEN-ERIK SJÖSTRAND ROLF SKOGLUND MAGNUS SKOGLUNDH HARALD SKOGMAN INGRID SKOGSMO KENTH SKOGSVIK HANS SKOOG
ROLF SKÅR SARA SNOGERUP LINSE MICHAEL SOHLMAN EVELYN SOKOLOWSKI JIAN SONG METE SOZEN JAN-OLOF SPERLE ERICH SPITZ BJÖRN SPRÄNGARE
LOTHAR SPÄTH YNGVE STADE KARI STADIGH ANITRA STEEN LARS STEHN STIG STENDAHL ERIK STENEROTH URBAN STENHEDE PER STENIUS BENGT STENLUND
ANNIKA STENSSON TRIGELL PER STENSTRÖM OLOV STERNER JOHAN STERTE HÅKAN STILLE HELENA STJERNHOLM PETER STOICA MARCUS STORCH PER STORM
KJELL STRANDBERG LARS STRANNEGÅRD HANS STRÅBERG LARS STRÖMBERG PER STRÖMBERG MARIA STRÖMME DAG STRÖMQVIST LARS STUGEMO
BENGT STYMNE JAN-ERIC STÅHL STEFAN STÅHL PYO SUH NAM CARL JOHAN SUNDBERG KAJSA SUNDBERG BIRGITTA SUNDBLAD JAN-ERIC SUNDGREN
BO SUNDQVIST ANDERS SUNDSTRÖM SUBRA SURESH WOJCIECH SUWALA HELENE SVAHN CARL-HENRIC SVANBERG SUNE SVANBERG BJÖRN SVEDBERG
GUNNAR SVEDBERG TORD SVEDBERG BIRGITTA SWEDENBORG MATS SVEGFORS CHRISTER SVENSSON JONAS SVENSSON SVANTE SVENSSON ÅKE SVENSSON
ARNOLD LEE SWINDLEHURST JAN SVÄRD RIKARD SÖDERBERG STAFFAN SÖDERBERG ULF SÖDERGREN PATRIK SÖDERHOLM HANS TSON SÖDERSTRÖM
ÅSA SÖDERSTRÖM JERRING JOHAN SÖDERSTRÖM SVERKER SÖRLIN HÅKAN SÖRMAN CHRISTOFFER TAXELL TUULA TEERI GREG TEGART MICHAEL TENDLER
CHRISTINA TENFÄLT BJÖRN TENGROTH HENRIK TENGSTRAND JAN TENGZELIUS PÁL TÉTÉNYI CLAES THEGERSTRÖM DIRK THOENES HANS THOMANN
BERTIL THORNGREN TOMAS THORVALDSSON LARS H THUNELL HENRIK THUNMAN LARS THYLÉN FREDRIK TIBERG ANNE-MARIE TILLMAN AZUSA TOMIURA
JAN TORIN ANNA-KARIN TORNBERG LINUS TORVALDS HAMADOUN I. TOURÉ MARIANNE TRESCHOW MICHAEL TRESCHOW LENA TRESCHOW TORELL
STEN TROLLE JAMES TRUCHARD STAFFAN TRUVÉ GÖRAN TUNHAMMAR ANTHONY TURNER KYÖSTI TUUTTI MARGARETA TÖRNQVIST VILMOS TÖRÖK
JAN UDDENFELDT INGRID UDÉN MOGENSEN MATHIAS UHLÉN BJÖRN UHRENIUS ANDERS ULFVARSON ANDERS ULLBERG CHRISTINA ULLENIUS ANDERS ULLMAN
SVEN ULLRING JONAS UNGER JAAK URMI HEINRICH URSPRUNG GABRIEL URWITZ JAMES UTTERBACK ULF WAHLBERG BJÖRN WAHLROOS JANE WALERUD
ANDERS WALL HARRIET WALLBERG JACOB WALLENBERG PETER WALLENBERG JR MARCUS WALLENBERG MARY WALSHOK ANNA VALTONEN
ALEXANDRA WALUSZEWSKI HENDRIK VAN BRUSSEL CEES VAN LEDE MARC VAN MONTAGU YU-ZHU WANG NILS-GÖSTA VANNERBERG
CHRISTER WANNHEDEN ANNA WEDELL ANDERS VEDIN BENGT-ARNE VEDIN PER-OLOF WEDIN PÄR WEIHED PETER WEISS SVEN WEJDLING EVGENY VELIKHOV
HÅKAN WENNERSTRÖM DAN WERBIN ANDERS WERME GUNNAR WESSMAN JÖRGEN VESSMAN HEIJE WESTBERG ULF WESTBERG MARGARETA WESTER
LARS WESTERBERG BARBRO WESTERHOLM PER-HÅKAN WESTIN HÅKAN WESTLING PER WESTLUND ALBERT WESTWOOD GUNNAR WETTERBERG
JAMES A WEYHENMEYER CL AUS WEYRICH STEFAN WIDEGREN JERKER WIDENGREN EVA WIGREN HANS WIGZELL CL AS WIHLBORG
HANS WIJERS OLLE WIJK JAN WIKANDER STEN WIKANDER ÖRJAN WIKFORSS GÖSTA VIKING MARTIN WIKLUND SOLVEIG WIKSTRÖM ÅKE WIKSTRÖM
JURGIS VILEMAS ANNE MARIE WILHELMSEN CLAES WILHELMSSON ANDERS VINBERG GERT WINGÅRDH GREGORY WINTER HERBERT WIRTH JONAS WISTRÖM
ARNE WITTLÖV HENNING WITTMEYER CLAES WOHLIN LARS WOHLIN SVANTE WOLD ROLF WOLFF BJÖRN WOLRATH ALEXANDER VON GABAIN
GUNNAR VON HEIJNE HANS VON UTHMANN TOM VON WEYMARN EUGENE WONG JOHAN WOXENIUS JISONG WU SIEGFRIED ZHIQIANG WU MATTI VUORIA
LARS WÅGBERG PETER WÅLLBERG TORGNY WÄNNSTRÖM GUANHUA XU KUANGDI XU RONGLIE XU HAJIME YAMASHINA SHUNPEI YAMAZAKI
JUHA YLÄ-JÄÄSKI ANDERS YNNERMAN NAOYA YODA HIROYUKI YOSHIKAWA GERMAN ZAGAINOV IVO ZANDER JENS ZANDER UDO ZANDER
RICHARD NEIL ZARE NIKLAS ZENNSTRÖM LARS H ZETTERBERG JI ZHOU INGEGERD ÅGREN JOHN ÅGREN PÄR ÅHLSTRÖM ANNIKA ÅHNBERG
BENGT ÅKESSON KARL-ERIK ÅRZÉN SUSANNE ÅS SIVBORG CHRISTER ÅSLUND NILS ÅSLUND LARS ÅSTRAND JAN ÅSTRÖM KARL JOHAN ÅSTRÖM ÅKE ÖBERG
HALLVARD ØDEGAARD IVAN ÖFVERHOLM LARS ÖJEFORS PER ANDERS ÖRTENDAHL GUSTAF ÖSTBERG JERRY ÖSTER LEIF ÖSTLING LARS ÖSTMAN
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