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’’ Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
ska till nytta för samhället främja
tekniska och ekonomiska vetenskaper
och näringslivets utveckling’’
IVA är en oberoende arena för kunskapsutbyte. Genom att initiera och stimulera kontakter
mellan olika kompetensområden och över nationsgränser fungerar akademien som en gränsöverskridande brobyggare mellan näringsliv, forskning, förvaltning och olika intressegrupper.
I mötet mellan människor – genom föreläsningar, konferenser, forskarutbyten och olika projekt
– genereras nya idéer och ny kunskap växer fram.
Akademien har en lång tradition av att belysa strategiska vägval som på olika sätt berör
teknikens möjligheter och problem i samhället, liksom teknikens ekonomiska konsekvenser och
förutsättningar för hållbar utveckling.
IVAs nätverk består av beslutsfattare från näringsliv, högskolor och förvaltning. Med nära
1 000 svenska och utländska invalda ledamöter och drygt 200 företag i IVAs Näringslivsråd
utgör akademien en kvalificerad kompetensbank. H.M. Konungen är akademiens högste
beskyddare och deltar aktivt i verksamheten.

Förord
Ett år med IVA
Energi, miljö & hållbar utveckling
Innovation, konkurrenskraft & entreprenörskap
Forskning & utbildning
Internet & informationsteknik
IVAs Näringslivsråd
Akademiens utmärkelser, stipendier och priser
IVAs 90:e Högtidssammankomst
IVA-dokumentation 2009

3

4
6
8
16
24
32
41
44
47
51

ivas vd björn o. nilsson:

Världens modernaste akademi

IVA har en unik roll i det svenska samhället med sin nära koppling till både
företagande och vetenskap, som annars ofta är skilda åt av attityder och traditioner. Kan det bli bättre än att arbeta för att gynna företagande, med arbetet
baserat på vetenskaplighet? För IVA har det aldrig funnits någon motsättning mellan praktiskt företagande och vetenskap. Vår akademi står för att
använda vetenskaplighet, inom främst teknik och ekonomi, som en grund för
samhällets utveckling. I mina ögon är det världens modernaste vetenskapliga
akademi.
När begreppet ingenjörsvetenskap började
användas, för nästan hundra år sedan, var
det väldigt kontroversiellt. Ingenjören hade
ju ett praktiskt och konkret yrke, som inte
tycktes samtiden särskilt vetenskapligt. Men
för IVA har det aldrig funnits någon motsättning mellan praktiskt företagande och
vetenskap.
Vetenskaplighet är en filosofi, ingen
trosuppfattning. I dag ser vi många exempel på att vetenskaplighet ifrågasätts, både
i evolutionsfrågan och i många medicinska
eller tekniska sammanhang. Trovärdigheten
undergrävs ytterligare genom användning
av det som brukar kallas pseudovetenskap;
man marknadsför en åsikt eller en produkt
genom att avsiktligt använda vetenskapens
kännetecken för att förleda. Människor i vita
rockar vid ”Institutet för hudforskning” talar
om att den nya hudkrämen gör underverk.
I längden förlorar vi alla på att förtroendet
för vetenskapen urholkas.
IVAs unika roll är att vi kan samla krafter
i samhället med vetenskaplighetens krav på
saklighet och öppenhet. Vi kan hysa debatter även om kontroversiella ämnen, bara
de baseras på vetenskaplighetens villkor.
Vetenskap handlar inte bara om att veta,
utan även om att ifrågasätta. Vill man veta
om hunnerna är på väg eller inte, måste man
undersöka det. Gärna på flera olika sätt. Det

det för goda exempel? Det arbete som
gjordes inom Globaliseringsrådet, ett IVAförslag som regeringen tog vara på för tre
år sedan, har lagt en bra kunskapsgrund för
det arbetet. Det finns mycket som fungerar
utmärkt i Sverige, vi har inget att skämmas
för. Vi ska inte försöka impor tera det perfekta innovationssystemet någon annanstans
ifrån. I stället ska vi bygga på de fördelar vi
är meningslöst att bygga upp ett försvar på har, med korta beslutsvägar och hög kvalitet
någon annan grund än verklig kunskap om inom många kunskapsområden. Om tjugo
hur många hunner som är på väg.
år ska Sverige ta emot Harvard Business
I dag kan man i många sammanhang öka School och berätta hur vi skapade det nya
sin trovärdighet genom att hänvisa till att ”svenska undret” genom innovation!
man inte är vetenskaplig. Det är i mina ögon
Innovation för tillväxt är ett transparent
en djupt oroande trend.
projekt där resultat och förslag presenteras
Storföretagen växer inte längre i Sverige. och lanseras fortlöpande. Projektet kommer
De flesta är överens om att mindre företag inte att leda till en slutrapport, utan ska gebehöver bli större för att Sverige ska klara nerera flera konkreta förslag, de första reden ekonomiska tillväxten. Vi har många dan under 2010.
mindre företag som klarar sig mycket bra
Så för att besvara min egen inledande
i dag, men inte heller dessa växer som de fråga: Nej, det kan knappast bli bättre. IVA
borde. Det handlar bland annat om möjlig är i mina ögon världens modernaste vetenheterna för företagare och finansiärer att få skapliga akademi. Nu samlar vi många olika
betalt för att ta risker. Numera är Sverige parter i det svenska samhället för att skapa
till exempel ensamt om att sakna skatte konkreta förslag till världens bästa innovaincitament för att stimulera forskning i tionssystem. På vetenskaplighetens grund.
små- och medelstora företag. Vi behöver
också hitta åtgärder för att ändra männi
skors attityder till risktagande. En förändrad
lagstiftning kring konkurser är ett exempel. I
USA räknas det som en merit att ha några
konkurser i ryggen, då är man en person
med erfarenhet av entreprenörskap. Med
rätt förändringar kan vi närma oss den inställningen även i vårt land.
IVAs projekt Innovation för tillväxt kommer att noggrant studera den verklighet
som finns i Sverige. Vad är det som inte Professor Björn O. Nilsson
fungerar i innovationssystemen? Vad finns verkställande direktör
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Ett år med IVA
Under ett år hinner det hända mycket på IVA. Kalendariet är fyllt av möten, seminarier, besök och resor.
Som alltid finns en stor bredd i såväl aktiviteter som deltagande. Inte minst inom akademiens tolv
ämnesindelade avdelningar. Varje avdelning håller fyra möten om året, Näringslivsrådet arrangerar ett
antal frukostmöten och IVAs projektverksamhet bjuder in till seminarier, workshops och debatter. Alla
dessa möten ger utrymme för utbyte av åsikter, erfarenheter och utveckling av idéer samtidigt som
de bidrar till att bygga broar mellan akademi, näringsliv och politik. Merparten av IVAs
seminarier är öppna för alla som önskar delta. Här är några glimtar från
akademiens aktiviteter 2009.

januari

februari

IVAs avdelningar har under året
arrangerat flera möten på temat energi,
miljö och hållbar utveckling. Ett
välbesökt möte – Framtidens
kraftöverföringssystem – arrangerades
av avd II den 4 februari. Läs mer om detta
och övriga möten på temat på sidan 15.

för
växthusgasutsläpp presenterades
inom ramen för Vägval energi. De
deltagande fick höra vad det finns
för potentialer att uppnå
nollutsläpp till år 2043. Läs mer
om projektet på sidan 10.

en svensk nollvision

januari

februari

mars

april

maj

Vinnaren av IVAs program
mentor4research
presenterades vid
avslutningskonferensen
den 12 maj. Se vem som
vann och läs mer om
programmet på sidan 19.

I april arrangerade IVAs avdelning
III och IVA Väst ett gemensamt
seminarium på temat storstads
regioner i tillväxt. Besökarna
fick höra företrädare för
Göteborg och Malmö diskutera
samhällsplanering. Läs mer på
sidan 39.

På akademisammankomsten i mars
delades akzonobel science award ut till
professor Carl Borrebaeck och professor
Thomas Laurell för deras banbrytande
och gränsöverskridande forskning. Läs
mer om sammankomsten på sidan 39 och
om pristagarna på sidan 45.

bjöd in till
möte för att ta reda på vad
det finns för drivkrafter
bakom en internetentreprenör.
Mer om projektet och deras
olika aktiviteter går att läsa på
sidan 34.

ambient sweden

mars

april
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maj

juni

IVA närvarade för första gången på
politikerveckan i almedalen. Mellan
den 29 juni och 1 juli arrangerades
tre seminarier. Medverkade gjorde
bland annat Maud Olofsson. Läs
mer om deltagandet på sidan 46.

ivas strategiska
prioriteringar 2010–2014
diskuterades vid akademi
sammankomsten den 4 juni.
Läs mer om hur arbetet
gått till och vad diskussio
nerna landade i på sidan 40.

juni

juli

augusti

september

oktober

november

framgångsrika friska företag

90:e högtidssammankomst hölls
traditionsenligt i Stockholms konserthus
med efterföljande bankett i Stadshuset.
Se vilka som var där på sidorna 47–50.

ivas

avslutades med ett symposium
den 10 november. Projektet som
pågått 2006–2009 har samlat en
mängd erfarenheter som utgör
bas för ett antal slutsatser om
värdeskapande personalarbete.
Läs mer på sidan 18.

innovation för tillväxt

– projektet som ska gå från ord till
handling – hade kickoff den 10
september. Målet är att Sverige ska
få världens bästa innovationsklimat.
Resultat och åtgärder ska levereras
löpande under projektets gång. Läs
mer på sidan 22.

I samverkan med IVA Syd
arrangerade Näringslivsrådet ett
frukostmöte den 21 augusti på
temat framtidens energisystem.
Läs mer om Näringslivsrådet och
alla frukostmöten på sidorna
41–43.

juli

augusti

Den 29 september hade
vägval energi slut
konferens där de fem
vägvalen presenterades.
Målet var att skapa
förutsättningar för en
långsiktig energipolitik,
genom en gemensam
kunskapsbas och ökad
förståelse. Läs mer om
projektet och de fem
vägvalen på sidan 10.

Ordförandeskapet – flipp
eller flopp? var temat på
näringslivsrådets
årsmöte den 11 november.
Syftet var att diskutera
Sveriges ordförandeskap i
EU. Läs mer om diskussio
nerna på sidan 42.

september

oktober

7

december

november

Under december månad var
det kickoff för ivas
tjänsteinitiativ som ska
vara ett nätverk inom IVA
med inriktning på tjänste
sektorn och dess särskilda
behov. Initiativtagare är
främst IVAs Näringslivsråd.
Läs mer om Näringslivs
rådet på sidorna 41–43.

december

ENERGI, MILJÖ 
& HÅLLBAR UTVECKLING
innehåll: Vägval

s.8–15

energi, Energiboken, Power Circle, porträtt Peter Nygårds, Transport 2030, Långsiktiga Spåret
och Staden i fokus.
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varit en kärnfråga inom IVA, och
var en av faktorerna bakom akademiens tillblivande. Det var
när bränsleproblemen under första världskriget blev akuta som
planerna på en ingenjörsvetenskapsakademi föddes.

energifrågor har alltid

I dagens samhälle har energifrågorna blivit ännu viktigare och
även mer komplexa. Hur vi får en hållbar utveckling till stånd
debatteras ständigt, skapar huvudbry och engagerar. Kopp
lingen mellan energi och klimat syns tydligt i projektet Vägval
energi, där visionen är att säkerställa energiförsörjning med
konkurrenskraftiga villkor för näringslivet – samtidigt som
utsläppen av växthusgaser minskar.
IVA har flera strategiska mål inom energi- och miljöområdet.
Som nämndes ska IVA bland annat verka för säker tillgång på
energi med konkurrenskraftiga priser för näringslivet, samtidigt
som CO2-utsläppen minskar. Ett annat mål är att Sverige ska
vara världsledande inom energi- och miljöteknik (”cleantech”).
Förutom Vägval energi har IVA haft ett flertal aktiviteter och
möten på området som du kan läsa om på nästkommande
sidor.
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vägval energi:

Energiöverenskommelse
och engagerade politiker
Vägval energi är ett av IVAs största,
bredaste och kanske viktigaste projekt de senaste åren. Målet har varit
att ta fram underlag om alternativa
vägar på energiområdet, och att analysera konsekvenserna av olika val.
Svaren skulle vara konkreta: Vem behöver göra vad, vilka styrmedel behövs och hur kommer dessa i sin tur
att påverka utvecklingen?
Vägval energi har varit framgångsrikt, både
genom de resultat man presenterat i form
av förslag, faktaunderlag och analyser, och i
sin ambition att redan tidigt involvera politiker. I stället för att skriva en slutrapport
och bjuda in politiker till en slutkonferens,
beslutade IVA att bilda en arbetsgrupp med
riksdagspolitiker från alla partier. Denna har
arbetat parallellt med övriga arbetsgrupper,
och haft fokus på vilka energipolitiska beslut
som behöver tas för att stödja en hållbar
energiutveckling.
Vid projektets slutkonferens uttryckte politikerna en uppskattning för att de fått vara
med i ett projekt av den här typen, som ger
viktiga underlag för politiska beslut. Den enda
invändningen var att de nästa gång helst vill
bli involverade ännu tidigare, när projektet
ska formuleras. Ett förslag är också att politikerna integreras ännu mer genom att delta i
alla arbetsgrupper, i stället för att ha en egen.
Vägval energi har haft ambitionen att öka
kunskaperna och förståelsen hos samtliga
riksdagspartier, för att ge bättre förutsättningar för en långsiktig energipolitik. Därför var
det viktigt att få med politiker tidigt i projektets arbete. Under projektets gång lanserade
också Alliansen sin energipolitiska uppgörelse.
En viktig drivkraft för projektet var också
att ge regeringen underlag för det energi
politiska arbetet under Sveriges ordförande-

02

03

01

04

skap i EU hösten 2009. Regeringens energi
ansvarige, centerns Ola Alterå, påpekade vid
slutkonferensen hur viktigt det är för politiker
att få den typ av underlag som man fått från
Vägval energi.
– Vi politiker kan bara fatta beslut på de
underlag vi har, och nu har vi ett bättre underlag för att fatta rätt beslut om energin,
menade Ola Alterå.
Vägval energi inleddes i februari 2008 och
avslutades officiellt i december 2009. Projektet har finansierats av Energimyndigheten,
Svensk Energi, Svenskt Näringsliv, Stiftelsen
Å-forsk och Formas. I underlaget för projek-
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Peter Nygårds
Ola Alterå
ZE Saab 9-3
Politikerpanelen röstar

tet fanns bland annat två tidigare IVA-projekt:
Energiframsyn och Miljöarbetets nya arena.
Vägval energi har haft en styrgrupp med
Peter Nygårds, Swedbank, som ordförande
och med ledande personer från energisektor,
akademi och näringsliv som ledamöter. Mycket
av utredning och analys genomfördes inom
de fyra arbetsgrupperna. Gruppen Energi
användare hade som uppgift att kar tlägga
behoven hos framtidens energianvändare,
och att studera möjligheterna till energi
effektivisering. Gruppen Energimarknader har
studerat hur strukturen i energimarknaden
påverkar utvecklingen, och hur ekonomiska

villkor påverkar marknaden. I gruppen Teknik
utveckling har ledande energiforskare och
tekniker studerat de tekniska alternativen
för både energiframställning och energi
användning. Den fjärde arbetsgruppen har
varit den tidigare nämnda energipolitiska
gruppen, där riksdagspolitikerna tittat på vilka
politiska beslut som skulle behöva fattas för
olika vägval.
Politiker med inflytande över energipolitiken
var den prioriterade målgruppen för Vägval
energi, men projektet har även arbetat mycket
målmedvetet för att nå beslutsfattare inom
näringslivet och bland stora energianvändare,
riskkapitalister och opinionsbildare. En viktig
målgrupp har även varit energiforskare, som
behöver kunskaper om hur hela energifrågan
ser ut och inte minst mer kunskap och kontakt
med den politiska världen.
Vägval energi har presenterat resultat under hela projekttiden, via en rad seminarier
och andra sammankomster, via information
till media och genom en rad rapporter och

studier. Seminarierna har till exempel handlat
om olika tekniska sakfrågor som framtidens
kraftöverföringssystem, kärnkraftens för- och
nackdelar men även om energimarknaderna
och hur dessa påverkas av politiska beslut.
Andra aktiviteter med projektet var klimatdebatten Prognos för nytt klimat – behöver
näringslivet agera?, medverkan på Energi
tinget och seminariet i Almedalen där under
sökningen Energimarknaderna och konsumen
ternas beteenden presenterades.
Vid slutkonferensen den 29 september
samlades närmare 200 personer för att ta del
av resultatet från projektets huvudrapport
och lyssna på de samtal och diskussioner som
hölls, med bland annat politikergruppen som
deltagit i projektet.
Arbetet forsätter nu med att sprida kunskap om resultaten. Bland annat kommer
projektets representanter under vintern
2010 att träffa de olika riksdagsgrupperna,
för att hjälpa dessa att få ett bättre underlag
för framtida politiska beslut

DE FEM VÄGVALEN
Huvudrapport från projektet Vägval
energi

VÄGVAL
ENERGI

De fem mest konkreta vägvalen från Vägval
energi är:
1. Prioritera energieffektivisering
2. Satsa på åtgärder som ger mest klimatnytta
3. Satsa på eldrivna fordon
4. Fortsätt utnyttja kärnkraften
5. Förbered för varmare klimat

Problematiserar om energi
Under 2009 har IVA och Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, tillsammans producerat en
ny upplaga av boken Energi – möjligheter och
dilemman. Målet med boken är, enligt styrgruppens ordförande Bengt Kasemo, att ur
ett vetenskapligt perspektiv sprida kunskap
om energifrågor i ett större sammanhang.
Boken ger grundkunskap om allt från termodynamikens lagar till konkreta exempel på
energitekniska lösningar, både inom produk-

Visar elens ökade roll
Klimatfrågan har på ett påtagligt sätt lyft fram
elens ökade roll i energisystemet. Ett stort
projekt inom Power Circle med den huvud
inriktningen, kallat Vind i tankarna, har framgångsrikt slutrapporterats till Energimyndig
heten. Det har också följts upp med nya
projekt inom områdena smarta elnät, vindkraft
och elfordon – områden som även identifierats som centrala i IVA-projektet Vägval energi.

De nya projekten som planerats ska lyfta
fram nya teknologier, men även skapa förutsättningar för ny industriell verksamhet
i Sverige. Detta är helt i linje med Power
Circles ursprung som uppföljning till IVAprojektet Samverkan för tillväxt. Power Circle
ska bland annat verka för att svensk elkraftteknisk kompetens stärks och får uppmärksamhet.
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tion och användning. Utöver fakta innehåller
boken svåra frågeställningar som behandlas
problematiserande.
Initiativet till boken har tagits av IVAs Energi- och miljöråd och KVAs Energiutskott.
Styrgruppen för denna andra upplaga har
bestått av representanter från de båda akademierna. Boken finns också i elektronisk
form och ytterligare bearbetning sker för att
underlätta användning i skolan.

peter nygårds, swedbank:

Politiker och experter sida vid sida
Kunskap gör det svårare att gräva ner sig i sina egna skyttegravar, menar Peter
Nygårds, ansvarig för samhällskontakter vid Swedbank och ordförande i nyligen avslutade IVA-projektet Vägval energi. Idén att låta politiker vara med
under projektet var mycket lyckad. Den kan utvecklas ytterligare, menar Peter
Nygårds som ser IVAs roll som en brygga mellan vetenskap och politik.
I framtiden vill jag gärna se politiker ännu mer
engagerade i IVAs projekt, säger Peter Nygårds.
Under Vägval energi märktes det att även politikerna gärna ville vara med både tidigare och
mer centralt i projekten. I kommande projekt
ska man kanske överväga att ta med politikerna sida vid sida med forskare och industri
representanter, i stället för som denna gång i en
egen arbetsgrupp.
Peter Nygårds menar att det finns en
fruktbar dynamik i att personer med olika
roller möts och ställer krav på varandra.
– Speciellt om man skapar ny dynamik genom att politiker till exempel sitter tillsammans
och diskuterar sakfrågor, i stället för enbart i
partigrupper. Under Vägval energi har alla tagit
intryck av varandra och kunskaperna har ökat
både om fakta och om andras ståndpunkter.
Självklart bedrivs det politiska arbetet i huvudsak i partier och partigrupper, men även
här kan man skapa nya förutsättningar genom
att öka kunskaperna. Peter Nygårds menar
att Vägval energi, och den gemensamma diskussion som projektet möjliggjorde, underlättade den energiuppgörelse som alliansen
träffade under projektets gång.
– Jag påstår självklart inte att projektet skapade uppgörelsen, men genom att IVA tillhandahöll en ny arena för partiöverskridande
diskussioner uppstod ett nytt perspektiv för
politikerna. Samtidigt hade kunskaperna ökat
i partierna tack vare Vägval energi. Detta tillsammans gjorde det möjligen lättare för partierna att hitta en rimlig lösning.
Efter avslutningen av Vägval energi har
arbetet med information till den politiska

sfären fortsatt, bland annat genom att representanter för projektet träffat de olika parti
grupperna för information och diskussion.
Vägval energi betonade starkt att energi
effektivisering är en av hörnpelarna i en förbättrad energibalans. Peter Nygårds menar
att effektivisering kan nå långt om man gör
den mer positiv och lustfylld.
– Ny teknik måste vara rolig och spännande. Jag tror inte på piskan som medel för
att få människor att använda energi effekt
ivare. Mer mätning, designmässigt spännande teknik och mer personlig kontroll över
energianvändningen kan göra mycket mer
nytta.
Peter Nygårds har länge varit engagerad i
energifrågor, och haft dem som yrke under
en stor del av sitt arbetsliv. Men han betonar att han inte är tekniker, hans synvinkel på
energifrågor har alltid varit hur de påverkar
samhället och människorna. Han har varit
statssekreterare i Näringsdepar tementet
under åren 1994–1997, därefter chef för SKB.
I dag är han ansvarig för samhällskontakter

vid Swedbank, och ofta anlitad som projekt
ledare och utredare.
För att bra lösningar ska kunna tas fram, på
energifrågor och andra viktiga samhällsfrågor,
har Peter Nygårds flera krav på samhällets
olika aktörer:
• Forskare får inte vara taktiska eller förblindade av sin egen forskning.
• Politiker får inte låsa sig vid partipolitiska
överväganden, utan tänka bredare.
• Skolan måste ta tag i det man missat
– kopplingen mellan skolan och arbetslivet.
– Vi måste ta ansvar för barns och ungdomars kunskaper om samhället. I dag möts
de av massor med fakta både i skolan och i
moderna medier, men det handlar ofta om
en väldigt fragmenterad kunskap.
Peter Nygårds ser IVAs roll som en brygga
mellan vetenskap och politik, och menar att
IVA höjt sin profil på senare år.
– IVA har stärkt sin roll som kunskapsförmedlare och kontaktskapare mellan olika
parter i samhället. IVA är en del av ”de goda”,
vi som står för kunskap som grund för samhällsutvecklingen. Detta gör det ännu viktigare att organisationen utvecklar sina arbetsformer på ett klokt sätt.

»Vi måste ta ansvar för barns och ungdomars
kunskaper om samhället. I dag möts de
av massor med fakta både i skolan och i
moderna medier, men det handlar ofta om
väldigt fragmenterad kunskap.«
12

»Ny teknik
måste vara rolig
och spännande.
Jag tror inte
på piskan som
medel för att få
människor att
använda energi
effektivare.«

namn:

Peter Nygårds
Fru och vuxna barn
hemort: Stockholm
utbildning: Fil. kand. i ekonomi och samhällsvetenskap
karriär: Statssekreterare i Näringsdepartementet, vd vid SKB,
direktör vid Swedbank
hjärtefråga inom iva: Öka forskningens inflytande på samhälls
utvecklingen
familj:
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transport

2030:

Smartare transporter om tjugo år
2030 har som mål att
analysera Sveriges behov av transporter fram
till 2030. Under två år framåt ska projektet
ge underlag både för Sveriges agerande inom
EU och för en förväntad kommande infrastrukturproposition om något år.
Transport 2030 är ett samarbete mellan
IVA, Vinnova, Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket, och med en
kvalificerad medverkan av transportföretag,
fordonstillverkare och stora transportörer.
En viktig aspekt i arbetet är att ta reda på
hur modern informations- och kommunikationsteknik (ICT) kan användas för att skapa
effektiva transporter, som både säkrar gods
och passagerare och som är säker för om
givning och miljö.
År 2030 kan troligen alla fordon kommunicera med varandra och med infrastrukturen.
Teknik för detta finns till stora delar redan nu.
Transport 2030 kan bidra till att ge alla aktörer en mer fullständig bild av teknikutvecklingen och de förändringar i samhällsstrukturen som kan väntas inom de närmaste tjugo
åren. Projektet väntas även skapa en samsyn

projektet transport

om vilka investeringar och systemförändringar som krävs för att göra transporter säkra,
effektiva och miljömässigt hållbara.
För att närmare studera olika delar av
det komplexa ämnet transporter har Transpor t 2030 fyra arbetsgrupper. Dessa är
Samhällets uppbyggnad, utveckling och krav, utveckling och krav på transportsystemet samt
Transportköparnas utveckling och krav på Utveckling och krav avseende infrastruktur och
transportsystemet, Transportoperatörernas transportmedel.

Säkert spår leder vidare

Staden i fokus

tågtrafiken är säker, snabb

och populär. Den skulle troligen öka ytterligare i
Sverige om inte kapaciteten satte stopp.
I framtiden kan vi fortsätta som nu, med
liten utveckling, eller satsa på dubbelspår
och kanske även helt nya banor.
IVAs fleråriga projekt i samarbete med
Banverket, Långsiktiga Spåret, har under
Staffan Håkanson,
2009 presenterat sin slutrapport. Projekprojektets ordförande
tet har även i samarbete med två forskare
från Handelshögskolan i Stockholm, Gunnar Alexandersson och Staffan
Hultén, presenterat skriften Scenarier för järnvägens utveckling fram till
2035. Där presenteras olika alternativ för utvecklingen.
Förhoppningen är nu att samarbetet för en långsiktig strategi och
utveckling för svensk järnvägstrafik ska fortsätta utanför Långsiktiga
Spåret.

samhällsbyggnad
har under de senaste åren satt fokus på
utvecklingen i Sveriges storstadsregioner.
Arbetet började med en förstudie med
utgångspunkt i Stockholms planering, och
under 2009 har studien utvecklats till att
omfatta även Göteborgs- och Malmöregionerna. Syftet har varit att kartlägga
drivkrafter och trender inom regional
planering, stadsbyggnad och stadsgestaltning, samt att granska behovet av utbildning för framtidens samhällsplanerare.
En slutsats från förstudien är att IVA ser en utveckling mot ett mer
marknadsstyrt samhällsbyggande som kräver nya sätt för den offentliga
och privata sfären att samarbeta, och en ny koordineringsförmåga hos
unga samhällsplanerare.
ivas avdelning för
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avdelningsmöten på tema:

Energi, miljö & hållbar utveckling
Flygindustrin minskar utsläpp
Alternativa bränslen, förarlösa plan och smartare flygledning är
några av flygindustrins sätt att möta kraven på bättre ekonomi
och mindre miljöpåverkan. Vid ett möte med IVAs avdelning VII,
Teknikens grunder och gränsområden, i november presenterades
en rad projekt som pågår vid
Saab och Volvo Aero. Kraven på
framtidens flygsystem presenterades av Luftfartsverket. Vid mötet konstaterades att
utvecklingen inom flygindustrin i dag till stor del är en fråga om
internationellt samarbete.

Klimatsmart träbyggande – möjligheter och risker
Utvecklingen inom träbyggnad har tagit fart de senaste åren. På
bara fem år har andelen höga hus med trästommar ökat från
tre till tretton procent. Siffrorna presenterades vid ett möte i
februari, arrangerat av IVAs avdelning III.
Skälet till att utvecklingen tagit fart är att bygg
företagens intresse ökat. Behov av utbildning i
träbyggnation och standardisering av metoder inom
branschen har mötts genom ökad samverkan mellan industri
och högskolor och med nätverk över hela Norden.

Framtidens kraftöverföringssystem
I en nära framtid
har Sverige betydligt mer vindenergi
och många små
elproducenter
över hela landet.
Den situationen
ställer nya krav
på både elnäten
och energibolagen. Det konstaterades vid ett möte med
IVAs avdelning II, Elektroteknik. Mer vindel
och många små producenter ökar risken
för störningar. Därför behöver elbranschen
utnyttja informations- och kommunikationsteknik, ICT, för att skapa ökad säkerhet och
flexibilitet. Energibolagen behöver också bli
mer flexibla, med fler tjänster.

Framtidens fordon
Mycket av förhoppningarna om
ökad effektivitet i
trafiken, och minskad miljöpåverkan,
handlar om tätare
trafik, minskade
stopptider och
effektivare ruttplanering. Speciellt
i dagens växande storstäder. Ny teknik
för flygledning, som ger tätare och mindre
energislukande starter och landningar, kan
minska flygets klimatpåverkan betydligt.
Vid ett seminarium arrangerat av IVAs
avdelning II, berättade ledande utvecklare
om framtiden för tåg, bilar och flygtrafik när
kraven på uthållig teknik ökar.
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Kärnteknisk forskning bör bli tydligare
Den kärntekniska
forskningen i
Sverige kan bli
bättre. Strukturen
på forskningen
är spretig i dag,
menade Lennart
Billfalk från Vatten
fall, vid ett möte
i september med
IVAs avdelning VII, Teknikens grunder och
gränsområden.
Lennart Billfalk efterlyste mer laborativt
arbete. Mer internationellt samarbete är
också nödvändigt. Flera deltagare vid mötet
var tveksamma till ett industriforsknings
institut för kärnkraften. Bättre att lägga
kraften på högskolorna.

INNOVATION,
KONKURRENSKRAFT
& ENTREPRENÖRSKAP
innehåll: Framgångsrika

s.16–23

Friska Företag, Mentor4Research, porträtt Marcus Wallenberg och Innovation för tillväxt.

har vi sett såväl möjligheter som utmaningar
för Sveriges förmåga att konkurrera på en global marknad. I
Globaliseringsrådets rapport finns en rad förslag och åtgärder som kan
stärka vår konkurrenskraft – inte minst genom ett välfungerande klimat för
innovation, företagande och entreprenörskap.
i globaliseringens spår

2009 var Innovationsåret för Europa – och så även för IVA. I september
var det kickoff för ett av de större projekten som IVA drivit på flera
år – Innovation för tillväxt. Projektet tar avstamp i det arbete som redan
genomförts av bland annat Globaliseringsrådet. Skillnaden är att Innovation
för tillväxt ska gå från ord till handling. De analyser som genomförts ska
omsättas i praktiken för att Sverige ska få världens bästa innovationsklimat.
Ett av IVAs strategiska mål fram till år 2014 är att skapa ett bättre klimat för
entreprenörer och innovationer. Med andra ord finns ett stort utrymme för
insatser på området framöver.
Under året avslutades även ett storprojekt – Framgångsrika Friska Företag
(3F). I projektet har man under fem års tid arbetat med personalfrågornas
betydelse för företagens konkurrenskraft, och visat hur ett modernt
och progressivt personalarbete lönar sig. Läs mer om projekten, andra
aktiviteter och möten längre fram.
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framgångsrika friska företag:

Personalarbete skapar värde

Med ökade kunskaper om personal
arbete kan företag få ökad lönsamhet.
Det är en av slutsatserna i IVAs projekt Framgångsrika Friska Företag, 3F.
Ökade kunskaper om personalarbete kan
ge företag bättre underlag för investeringar
och en företagskultur som ger bättre konkurrenskraft på sikt, vilket totalt sett ökar lönsamheten. Det framkom under projektet 3F som
avslutades hösten 2009, efter mer än fem år
med seminarier och nätverksbyggande.
3F har bland annat visat hur fruktbart det
är att forskare och företag träffas och drar
nytta av varandras kompetens. Projektet har
också klarlagt hur viktigt det är att företag
skapar nätverk för att lättare dra nytta av
varandras kunskaper och de kunskaper som
forskarna kan förmedla. Men 3F har även
visat att forskningen är underfinansierad.
Mer pengar till forskning i samverkan mellan företag och beteendevetare skulle skapa
bättre förutsättningar att bygga framgångsrika företagskulturer.
Under slutseminariet i november framhöll huvudprojektledaren Gunn Johansson
att olika forskningsområden behöver samverka för att skapa en större kunskapsbas.
Men även forskning och företag behöver
samverka närmare, liksom olika ansvarsområden inom företagen. 3F har till stor
del gått ut just på att skapa nätverk och att
via seminarier och studiebesök öka kunskaperna om vad andra gör inom personalområdet. Totalt har 26 företag och 13 forskare
deltagit i 3F.
Ett bra sätt att närma forskning och företag till varandra skulle, enligt Gunn Johansson,
vara att arbeta med industridoktorander även
inom forskning om personalfrågor. Traditionellt har personalens trivsel och personalarbetets kvalitet bedömts via sjukskrivningar
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och personalomsättning – trubbiga och
ibland helt missvisande uppgifter som påverkas mycket av yttre faktorer som arbetsmarknaden på orten. Bättre sätt att mäta behövs
och för att nå detta behövs mer forskning.
För att dra nytta av resultaten behövs sedan
bättre samverkan mellan forskare och företag.
Dessa två punkter har varit i fokus för 3F
under hela projektets livslängd.
Leif Johansson, vd vid AB Volvo, har varit
ordförande i 3F. Han menar att det svår
definierade begreppet företagskultur är den
kanske viktigaste faktorn för att vinna i den
globala konkurrens som råder i dag. Företagskulturen skapas med ett genomtänkt
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personalarbete. Men även Leif Johansson
betonar att det behövs ett närmande mellan företag och forskare för att utveckla detta
arbete med stöd från forskningens resultat.
En undersökning som 3F genomförde i
samarbete med Lunds universitet bekräftar
bilden av att personalarbetet stärker konkurrenskraften. En majoritet stärks i sin vilja att
samarbeta, om de uppfattar att ett företag
har ett väl fungerande personalarbete. Denna
undersökning var nyskapande, eftersom liknande forskning tidigare varit fokuserad på
hur arbetstagare påverkas i sin uppfattning.
Men varumärket stärks även mot kunder och
andra aktörer.

Så skapas
Framgångsrika
Friska Företag
En verksamhetsrapport från
IVA-projektet 3F
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Projektet har samlat en mängd erfarenheter som utgör bas för ett antal
slutsatser om värdeskapande personalarbete som du kan läsa i verksamhetsrapporten Så skapas Framgångsrika Friska Företag. Finns att hämta
på IVAs hemsida, www.iva.se.
07

IVAs vd Björn O. Nilsson instämmer i slutsatsen från 3F att arbetslivsforskningen behöver
förstärkas rejält i Sverige.
– Det handlar faktiskt om vår konkurrenskraft, säger Björn O. Nilsson.
Framgångsrika Friska Företag har drivits
under åren 2004 till 2009 som ett natio-
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nellt program för värdeskapande personal
utveckling. Praktisk erfarenhet från företag har
matchats med forskare inom området. Målet
har varit att med konkreta resultat visa att
personalfrämjande åtgärder är lönsamma.
Projektet har arrangerat nationella och regionala seminarier, producerat nyhetsbrev och

rapporter. En huvuddel av arbetet har varit
den kontaktskapande verksamhet som bedrivits i de tre regionala nätverk som bildats i
Mälardalen,Västsverige och i Sydsverige. I varje
nätverk har cirka tio företag ingått, både mycket
stora och ganska små. 3F har drivits med ekonomiskt stöd från AFA, Alecta och Vinnova.

mentor4research växer:

Ytan viktigast för
vinnande forskarentreprenör
Avancerade ytbeläggningar kan ge kommersiell framgång för den unga forskare som
utvecklat dem, Daniel Lundin vid Linköpings
universitet. En viss ekonomisk framgång har
han redan nått, då han fick 100 000 kronor i
pris när IVAs och Innovationsbrons program
Mentor4Reserach avslutade sin fjärde omgång
år 2008–2009. Programmet har vuxit varje
år och omfattade i den fjärde omgången 35
forskare med var sin mentor som valts ut för
att stödja forskarna med råd och erfarenheter
kring hur man utvecklar ny kunskap till framgångsrika företag.

Daniel Lundin är delägare i ett företag som
ska kommersialisera hans forskningsresultat
inom fysik och kemi vid Linköpings universitet. För att öka förutsättningarna har man
bildat ett speciellt råd för kommersialisering,
och inlett ett samarbete med både Sting
(Stockholm Innovation & Growth) och LiU
Innovation.
Den femte omgången av Mentor4Research,
år 2009–2010, har redan inletts. Den omfattar
hela 40 forskare från åtta svenska universitet.
Från och med 2010 är Vinnova ny partner till
IVA, i stället för Innovationsbron.
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Daniel Lundin (till vänster)
med mentorn Johan Ahlström

Mentor4Research har centrum i Stockholm,
Uppsala, Mellansverige och Göteborg. Programmet inleddes 2005 och syftar till att ge
lovande forskare kontaktnät inom närings
livet. Varje mentor är personligen utvald och
matchad mot den forskare som ska coachas,
men alla har erfarenhet och framgång från företagande och kommersialisering av kunskap.

»Vi har länge varit uppfostrade och utbildade
för att ”få ett jobb”. För att ändra det
här behöver vi hitta nyheter både inom
utbildningen och i incitament för att satsa på
entreprenörskap.«

namn:

Marcus Wallenberg
Fru och åtta barn
bor: Djurgårdsstaden, Stockholm
utbildning: B. Sc. Foreign Service vid Georgetown University, Washington D.C.
karriär: Vd i Investor, styrelseordförande vid SEB, Saab AB och AB Electrolux,
ordförande i Internationella handelskammaren, ICC, 2006–2008.
ledamot i iva sedan: 2004
förebilder: Entreprenörer
hjärtefråga inom iva: Ingen specifik, men det är viktigt att IVA tar upp centrala frågor till diskussion.
familj:
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marcus wallenberg, seb:

Vill skicka in nya idéer
i innovationsbrygden
En av de största utmaningarna för Sverige och IVA är att få landets starka
utvecklingspotential att omvandlas i innovationsdrivande företag. En förutsättning för resultat är att alla inser att det inte handlar om en lösning på en enda
punkt, utan om en rad olika lösningar för företag och organisationer i olika
stadier av sin utveckling. Det menar Marcus Wallenberg som ska leda IVAs
projekt Innovation för tillväxt.

hand är en fråga om bristande resurser och
investeringsmedel. Marcus Wallenberg menar
att problemet kan ligga på andra plan.
– Det kan vara en attitydfråga. Vi har länge
varit uppfostrade och utbildade för att ”få ett
jobb”. För att ändra det här behöver vi hitta
nyheter både inom utbildningen och i incitaMarcus Wallenberg betonar att han har tagit många bra analyser. Möjligen kunde vi ha ment för att satsa på entreprenörskap. Varför
på sig uppgiften med stor ödmjukhet. Det är önskat oss fler konkreta förslag.
skapas det fler företag i till exempel Silicon
en komplex fråga utan givna svar. Men behoDenna önskan kan bli uppfylld inom Inno Valley än hos oss? Kanske för att attityden
vet av att diskutera ämnet är stort och akut. vation för tillväxt. Projektet är tänkt att förankra där är ”hur kan detta bli ett företag?” Det
– I någon mån har frågan negligerats under idéer om hur konkreta åtgärder ska kunna är sådana frågor vi får anledning att titta på
en tid, och Sverige har halkat efter. Kanske har genomföras.
inom ramen för Innovation för tillväxt.
vi inte förstått hur mycket konkurrensen har
– Vi kommer inte att arbeta i det tysta i
Marcus Wallenberg hoppas att projektet
vuxit. Bättre fart i innovationsprocesser är en väntan på en slutrapport, utan räknar med ska bidra till att lyfta upp innovationsfrågan
förutsättning för att jobb, tillväxt och i slutän- att presentera delresultat redan under 2010. på bordet. Inte minst under valåret 2010.
dan själva välståndet ska kunna bibehållas och Sedan får vi se om det bär frukt. Det vi kan
– Politisk vilja är en av förutsättningarna
utvecklas i Sverige.
göra är ju att skicka in våra funderingar i för att skapa nya lösningar. Vi behöver en se– Det är viktigt att påpeka att innovation brygden och se om det händer något.
riös dialog med både politiker och ämbetsinte bara är något som gäller vissa typer av
Marcus Wallenberg är glad över den breda män för att hitta nya vägar. Bättre innovation
företag, eller något som enbart handlar om sammansättning som Innovation för tillväxt har i Sverige handlar inte om en eller två enstaka
ny teknik. När någon nämner ordet innova- fått.
frågor – det är ett stort problemkomplex.
tion tänker många direkt på högteknologi,
– Det är viktigt att vi inser att ökad inno– IVA är en utmärkt plattform för arbetet
men innovationer handlar lika mycket om vation i Sverige inte enbart är en fråga för med innovationsfrågan, menar han.
att förnya sitt sätt att arbeta, att utveckla näringslivet. Den här frågan berör hela sam– IVA har ett starkt stöd hos många aken organisation eller att ändra attityder. Jag hället, offentlig sektor, skola och företag.
törer i Sverige, både inom näringslivet och i
är övertygad om att det till exempel finns
En fråga som diskuterats mycket är varför den politiska sfären. Detta är en viktig resurs
mycket innovationer att göra inom vård mindre svenska innovationsföretag tycks ha när vi behöver kraftsamla som vi nu gör med
sektorn. Och det behöver inte alltid handla svårt att växa. Många menar att det i första Innovation för tillväxt.
om pengar, säger Marcus Wallenberg.
Innovation för tillväxt har en tydlig ambition
att arbeta med alla aspekter på innovation.
– Vi har mött väldigt positiva reaktioner
på det breda anslaget. Man tycker det är bra
att även en ingenjörsakademi kan se i vidare
perspektiv än enbart teknikutveckling.
Marcus Wallenberg var även med i det
globaliseringsråd som lade fram sin slut
rapport under 2009.
– Globaliseringsrådet gjorde mycket nytta.
Vi hade en hög aktivitet och rådet gjorde

»IVA har ett starkt stöd hos många aktörer
i Sverige, både inom näringslivet och i den
politiska sfären. Detta är en viktig resurs när
vi behöver kraftsamla som vi nu gör med
Innovation för tillväxt.«
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innovation för tillväxt:

Verklig förändring
i projekt med höga mål
IVAs fleråriga projekt Innovation för
tillväxt vill hjälpa Sverige att bli bättre
på att omsätta kunskap till innovationer. Det finns redan vetskap om
vad som kan göras bättre, inte minst
tack vare Globaliseringsrådets arbete,
men det gäller också att göra verklighet av det.
Kunskap och erfarenhet kring innovation
finns även hos många i svenskt näringsliv, på
universiteten och i organisationer som Vinnova och IVA. Men kunskaper och analyser
behöver omsättas i verkliga beslut, och byggas in i nya attityder och arbetssätt.
Styrgruppen för Innovation för tillväxt består av människor på ledande positioner
inom näringsliv, akademi och myndigheter,
och långt fler är engagerade i projektet på
andra sätt. Detta bidrar till möjligheterna
att få snabba genomslag för de förslag som
kommer fram.
Innovation för tillväxt har ambitionen att
identifiera de avgörande svagheterna i vår
förmåga att skapa innovationer, det vill säga
produkter, processer och tjänster som går
att sälja. Hur mycket beror på ekonomiska
stödsystem eller tillgång på kapital, och hur
mycket handlar om hur skolan tränar unga i
entreprenörstänkande? Hur mycket av innovationer går förlorade för att vi är för rädda
att misslyckas, och vilka konkreta beslut kan
i så fall ändra på detta?
Styrgruppens ordförande Marcus Wallenberg säger att han fått många positiva reaktioner på det breda anslaget i projektet. Här
finns en god chans att göra verklig nytta,
med de personer som är engagerade, och
med en politisk sfär som är mycket medveten om att innovationer är livsviktiga för
en svensk ekonomi som behöver ny fart de
närmaste åren.
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Avsikten med Innovation för tillväxt är alltså
att agera så snar t ett förslag tagits fram.
Man kommer inte att arbeta i tysthet fram
till projektets avslutning under 2012 för
att sedan lägga fram en diger slutrappor t.
I stället är ambitionen att redan under det
första året lägga fram konkreta förslag. Ett
sådant flöde av nya förslag innebär även en
möjlighet att påverka opinion och attityder.
Förhoppningen är att innovation och dess
konkreta villkor ska bli en fråga som hamnar
överst på bordet, både under valåret 2010
och under åren därefter.
Maud Olofsson betonade vid avsparksmötet för Innovation för tillväxt i början av

22

Maud Olofsson
Marcus Wallenberg
Björn O. Nilsson
Stefan Löfvén,
Gunilla von Platen,
Johan Hernmarck och
Göran Sandberg

september 2009 att hon var tacksam för
att IVA tagit initiativ till projektet, och höll
med om att innovationsbegreppet behöver
breddas.
IVAs vd Björn O. Nilsson har flera gånger
under hösten framhållit sin starka tro på
Innovation för tillväxt.
– Om 15 år ska Harvard Business School
komma till Sverige för att studera hur vi
gjorde i början av 2010-talet, menar Björn
O. Nilsson.
Projektet genomförs av IVA i samverkan
med Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket och
Vinnova.

avdelningsmöten på tema:

Innovation, konkurrenskraft
& entreprenörskap
Globaliseringsrådet presenterade resultat
Den 12 februari 2009 presenterade Pontus Braunerhjelm
Globaliseringsrådets slutbetänkande vid ett möte med IVAs avdelning IX, Ekonomi, tillsammans med avdelning VI, Företagande
och arbetsliv.
Globaliseringsrådet har sedan 2007 bland annat haft till uppgift
att ta fram ekonomisk-politiska strategier och bredda det offentliga
samtalet om vad som krävs för att Sverige ska hävda sig i en
värld präglad av snabb globalisering.
Rådets arbete får nu en fortsättning genom IVAs projekt
Innovation för tillväxt.

Kapitalbrist i mindre företag
– problem vid lågkonjunkturer
IVAs avdelning
VI, Företagande
och arbetsliv,
tillsammans med
avdelning IX,
Ekonomi, genomförde i april ett
seminarium för att
reda ut hur små
och medelstora
företag klarar sin finansiering. För litet
eget kapital och hög andel lånefinansiering gör att många företag hamnar i
problem vid lågkonjunkturer. Hur bör
finansieringsmodeller se ut för att passa
mindre företag? Det var en av frågorna
som belystes under föredrag av forskare
och ekonomiskt ansvariga vid banker och
företagarorganisationer.

Kemin behöver bli synlig – EUkommissionens High Level Group
IVAs avdelning IV,
Kemiteknik, har
tittat närmare
på en rapport
om framtiden
för EUs kemiska
industri. Rapporten kommer från
EU-kommissionens
High Level Group,
HLG, där en av de svenska deltagarna är
Karin Markides, rektor vid Chalmers och
IVA-ledamot.
En slutsats från HLG-rapporten är att
Sverige och Europa är världsledande inom
många områden i kemiindustrin. Både
politiker och medborgare i allmänhet
saknar dock insikt i hur viktig kemin är i ett
modernt samhälle.
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Skogsnäringen satsar
på produktutveckling
Längre fram i
värdekedjorna
– eller tidigare.
Framgångar inom
skogsnäringen kan i
framtiden antingen
nås genom utveckling av special
produkter för
byggindustrin eller
kemisk industri, eller så kan man satsa på
skogsråvara för energiändamål. Produktion
av tidningspapper och tryckpapper har en
dystrare framtid, då elektroniska medier
tar andelar på annonsmarknaden. Det var
slutsatser vid ett möte arrangerat av IVAs
avdelning VIII, Skogsnäringens teknik, den 3
november 2009.

Royal Technology Mission

FORSKNING
& UTBILDNING

s.24–31

innehåll: Prioritering

för forskning och innovation, Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA), porträtt
Charlotte Brogren, Royal Technology Mission, Euro-CASE, IVAs Industriforskargrupp (IFG) och forskarutbyte
med Kina.
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grund IVA vilar på handlar om forskning
och utbildning. Forskningen leder till nya insikter och
utveckling. Utbildning ger oss nya förmågor och leder oss in i
kunskapssamhället.
mycket av den

IVAs tradition att driva forsknings- och utbildningsfrågor är
lång, och traditionen kommer att hålla i sig. Under året har
IVAs strategiska prioriteringar diskuterats, och forskningsoch utbildningsfrågor fått en självklar plats. Exempel på
mål för framtiden är ökade statliga forskningsinvesteringar,
internationellt konkurrenskraftiga utbildningar, en stärkt attityd
till teknik och vetenskap, samt ett ökat intresse hos ungdomar
att välja utbildningar inom matematik, naturvetenskap, it och
teknik.
Under året har IVA framförallt drivit frågan om hur andra
länder prioriterar forskning och innovation, med utgångspunkt
i projektet Prioritering för forskning och innovation. Andra
aktiviteter på temat är Royal Technology Mission som i år gick
till Spanien, årsmötet för Euro-CASE, IFGs besök i Ryssland,
och inte minst IVAs forskarutbyte med Kina.
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prioritering för forskning och innovation:

Strategier för forsknings
prioriteringar i sex ekonomier
iva och vinnova har tillsammans drivit projektet Prioritering för forskning och innovation,
med målet att formulera vitala principer för
hur det svenska innovationssystemet och den
statligt finansierade forskningen kan ge maximal nytta för näringsliv och samhälle. Projektet har formulerat ett antal förutsättningar för
effektiv Forskning, Utveckling och Innovation,
FUI. Global konkurrens kräver relevans, excellens och kritisk massa och ny kunskap som
styr forskningen. Statligt finansierad forskning
ska vara stabil och långsiktig, med en nivå på
minst en procent av BNP. Nära samarbeten
mellan forskare, företag och samhällets övriga
aktörer, liksom internationella samarbeten, höjer effekten på forskningen.
För att få ytterligare underlag för att skapa
prioriteringar för svensk forskning har projektet genomfört en studie av forskningsprioriteringar i sex ekonomier: Taiwan, Sydkorea,
Nederländerna, Schweiz, Finland och Sverige.
I samband med IVAs Royal Technology Forum i
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oktober presenterades resultaten av studien.
Ländernas strategier skiljer sig främst beroende på det politiska ledarskapet. Sverige
och Schweiz har till exempel en koncentration av forskning vid universiteten, med liten
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gemensamma skolutvecklingsprogram NTA, Naturvetenskap
och Teknik för Alla, tog under 2009 tåget till hjälp för att öka teknikintresset
hos Sveriges högstadieelever. I samarbete med Banverket utvecklades det
nya NTA-temat Banbrytande teknik.
Banbrytande teknik handlar om järnvägen, tekniken och historien
bakom järnvägens utveckling. Syftet är att ge eleverna möjlighet att lära
sig mer om en bransch som behöver kompetens inför utmanande fram
tidssatsningar.
Under hösten fick ett 90-tal lärare ta del av det nya temat. Våren
2010 är det meningen att materialet ska börja användas i skolorna.
Både kommuner och enskilda skolor är medlemmar i NTA.

ivas och kvas
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toppstyrning och ingen nationell koordinering av forskningsstrategier. I Finland, Taiwan,
Sydkorea och Nederländerna sitter däremot
statsministern som ordförande i de nationella
råden för forskning och innovation.

naturvetenskap och teknik för alla

NTA tar tåget
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avdelningsmöten på tema:

Forskning & utbildning
Arkitektur gör barn medvetna
Kunskap om arkitektur gör det möjligt för barn att förstå och kunna påverka hur deras
omvärld utvecklas. Flera initiativ och projekt har ambitionen att utveckla barns intresse
för arkitektur, bland annat tävlingen Future City och nätverket Arkitektur i skolan.
Den 18 november genomförde IVAs avdelning III, Samhällsbyggnad, ett möte
för att informera om aktiviteterna. I Sverige arbetar både Arkitekturmuseet
och Sveriges Arkitekter med projekt riktade mot skolan.

Lärarutredning under lupp
Under seminariet ”Kunskapssamhällets grundstenar”, arrangerat av IVAs avdelning XI, diskuterades
utredningen om lärarutbildningen. Utredaren Sigbrit Franke presenterade sitt eget betänkande till
regeringen, som sedan kommenterades av representanter för Högskoleverket, universitet och organisationer. Diskussionerna handlade om hur naturvetenskap och teknik behandlas i skolan. En slutsats var
att många elever är intresserade, men att lärarna ofta misslyckas med att hålla liv i deras intresse.

För liten samverkan inom
bergs- och materialteknik
Det finns för
lite samverkan
inom forskning
och utbildning
för bergs- och
materialteknik. Ett
problem är att
statens finansiering snarare uppmuntrar konkurrens än samarbete. Det konstaterades vid
ett möte arrangerat av IVAs avdelning V,
Bergs- och materialteknik, den 22 april.
Det finns trots allt exempel på hur
flera universitet och högskolor samverkar, framför allt inom utbildning. Bland
annat samarbetar KTH med högskolan i
Dalarna.

Kemiindustri i förändring
ställer krav på utbildning
Den svenska kemiindustrin förändras
ständigt, vilket ställer krav på samspel
mellan industrin
och högskolorna
för att skapa en
relevant utbildning. Samtidigt har
söktrycket totalt
sett blivit lägre och med ett ökat inflöde av
internationella studenter.
Vid ett möte med IVAs avdelning IV, Kemiteknik, i november fick KTH, Chalmers och
LTH berätta om hur de arbetar för att möta
de nya kraven. Ett långsiktigt minskat intresse
för kemiutbildning ställer högskolorna inför utmaningen att locka studenter tillbaka till kemin.
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Universitetens autonomi
– en självklarhet?
Universitetens
ökade självständighet har länge
varit en fråga som
engagerat IVA. Den
nyligen framlagda
Autonomiutredningen om de
svenska universitetens framtid var
utgångspunkt vid ett seminarium arrangerat
av IVAs avdelning XI, Utbildning och forskning,
i januari 2009. Autonomiutredningen gjordes
av Daniel Tarschys, professor vid Stockholms
universitet, och han inledde seminariet.
Medverkade gjorde även representanter
för KTH, Örebro universitet och de finska
universiteten.

charlotte brogren, vinnova:

Förbättra balansen
i innovationssystemet!

Forskning och innovation är förutsättningar för framtida arbetstillfällen och
välstånd i Sverige. Men vägen från laboratoriet till marknaden och ekonomisk framgång är ofta lång och krokig.Tyvärr finns det en kraftig obalans i det
svenska innovationssystemet, menar Vinnovas nya generaldirektör.
– Om man har en vägsträcka som delvis består av dålig grusväg och delvis bred
motorväg så behöver man först förbättra
grusvägen, menar Charlotte Brogren, gd förVinnova sedan september 2009.
Charlotte Brogren ingår i styrgruppen för
IVAs projekt Innovation för tillväxt och sitter
även som vice preses i IVAs presidium. Hon
har stora förväntningar på projektet.
– Nu behöver vi bygga nya vägar, inte en
utan många, och vi behöver därför arbeta
mycket brett. IVA har visat förmåga att skapa
en neutral och effektiv mötesplats som man
är ganska ensam om.
Charlotte Brogren menar att innovation är
ett ord som egentligen bara kan användas i
efterhand, eftersom det är först då man kan
vara säker på att det lett till ökad konkurrenskraft och tillväxt. Forskarna är duktiga på
att producera kunskap och ny teknik, men
vad som blir innovationer beror på så mycket
annat. Inte minst på vilka resurser som finns
tillgängliga under utvecklingsarbetet.
– Vid ABB brukade vi ha tumregeln att det
kostar tio gånger så mycket att ta fram en
ny idé eller uppfinning till marknaden, jämfört
med kostnaden för att utveckla tekniken i sig.
Men det kan lika väl kosta hundra gånger mer.
– Det är naturligtvis jättebra att den nuvarande regeringen satsar fem miljarder kronor
på forskning. Men på innovationskontor och
inkubatorverksamhet satsas bara 250 miljoner, varför det är tveksamt om den stora satsningen på forskning kommer att ge maximal
utdelning när obalansen består.

För att använda bilden om vägbyggen, så satsar regeringen på att uppgradera en hygglig
landsväg till en motorväg, medan grusvägen
i stort sett förblir grusväg. En satsning på att
göra den lika bred som motorvägen skulle
kunna ge högre snittfart i trafiken.
– Många länder har förstått det här och
gör enorma satsningar på sina innovationssystem, säger Charlotte Brogren.
Charlotte Brogren pekar också på att kunskap är lättrörlig i dag. Det gör det mindre
självklart att satsningar på forskning i Sverige
ger ekonomisk tillväxt i Sverige.
– Vinnarna i morgon är de som ser fördelarna med ny teknik och som snabbast kan
koppla den till produkter och tjänster som
marknaden vill ha. Men kunskapen behöver
inte komma från hemlandet – det är lätt att
importera ny kunskap i dag.
Charlotte Brogren betonar samtidigt att
detta inte betyder att vi ska minska de svenska
forskningssatsningarna.
– Det finns enorma fördelar i att ha stark
forskning på hemmaplan. Det är enklare för
företagen att tidigt komma in i lovande pro-

jekt och språket har trots allt betydelse för
hur lätt det är att etablera samarbeten mellan företag och forskare. Det är också nödvändigt att ha en egen hög kompetens för
att kunna dra full nytta av vad som görs på
andra håll.
En viktig roll ser Charlotte Brogren för
forskningsinstituten.
– De har en nyckelroll som brygga mellan
universiteten och företagen. Institutet har en
närhet till industrin som gör att de kan ge
stöd till uppfinnare och forskare som har en
bra idé men saknar kontakter med produktion och marknad.
Charlotte Brogren återkommer flera gånger till tanken och bilden av en lång och krånglig väg till nya innovationer, där det förvisso
behövs ekonomiska resurser längs vägen
men även stöd i form av kunskaper.
– Forskaren är säkert bäst på att forska,
men när vi ska ta resultatet till marknaden
behövs en hel del andra kompetenser, som
i uppskalning, verifiering, affärsmodeller, ekonomi och marknadsföring. Vi behöver se till
att relevanta resurser och stöd byggs upp
längs vägen. Och vi behöver som sagt mer
än en väg!
Projektet Innovation för tillväxt erbjuder en
möjlighet att kartlägga och förstärka dessa
vägar.

»Vinnarna i morgon är de som ser fördelarna
med ny teknik och som snabbast kan
koppla den till produkter och tjänster som
marknaden vill ha.«
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»Det finns
enorma fördelar
i att ha stark
forskning på
hemmaplan.«

namn:

Charlotte Brogren
Man och fem barn
bor: Västerås och Täby
utbildning: Tekn. dr i kemiteknik, Lund
karriär: Projektledare vid AGA Innovation och ÅF, utvecklingschef vid ABB, gd Vinnova.
ledamot av iva: Sedan 2005. Vice preses vid IVAs presidium.
förebild: Min farmor, som tyvärr gick bort för några månader sedan i en ålder av 103 år.
hjärtefråga inom iva: Som ledamot av presidiet vill jag vara med och utveckla alla områden.
familj:
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internationell utblick:

Royal Technology Mission till Spanien
royal technology mission , RTM, gick
2009 till Spanien. Ett trettiotal ledande personer från näringslivet, forskning och myndigheter följde med IVA på delegationsresan
i september. Resan började i Barcelona
för att sedan via Ólvega avslutas i Madrid.
Delegationen besökte främst företag och
institutioner inom bioteknik, it, energi, miljö
och infrastruktur. Spanien satsar hårt på att
utveckla sin kunskapsbaserade ekonomi. Landet har till exempel ett eget departement
för forskning och innovation, och har även
satsat på flera nya institut.
Väl framme i Barcelona väntade middag
där delegationen fick uppskattat besök av
Zlatan Ibrahimovic med sin Helena. I Madrid
närvarade delegationen vid Queen Cristina
Award Ceremony, där H.M.K. Carl XVI Gustaf
och H.M.K. Juan Carlos var prisutdelare.
Syftet med RTM är att knyta kontakter
med företag, universitet och institutioner i
länder som har eller kan komma att få stor
betydelse för Sverige. Delegationsresorna
har, på H.M. Konungens initiativ, arrangerats
av IVA sedan 1984 för att bidra till såväl nationellt som internationellt nätverkande mellan akademi och näringsliv. Sedan starten har
knappa 20 länder besökts.
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01		H.M.K. Carl XVI Gustaf
och Zlatan Ibrahimovic
02		H.M.K. Juan Carlos
03		Mathias Uhlén,
Madelene Sandström
och Björn O. Nilsson
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euro-case i stockholm

Vill väcka teknikintresse hos unga
för
naturvetenskap och teknik är ett alleuropeiskt problem. Vid ett möte hos IVA den
5 november samlades representanter från
den europeiska samarbetsorganisationen för
ingenjörsvetenskapsakademier, Euro-CASE,
för att söka lösningar. Representanter för regeringen, OECD och europeiska storföretag

ungdomars bristande intresse

Tobias Krantz och Eva Krutmeijer
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deltog i mötet. Frédéric Sgard från OECD
menade att intresset faktiskt finns – samma
slutsats som tidigare dragits av IVAs projekt
om it, Scorecard.se. Det är utbildningarna
inom naturvetenskap och teknik som inte
lockar. Avgörande för att lyckas vända utvecklingen är, enligt Frédéric Sgard, lärarnas
kompetens och inställning till teknik.

Aktivt samarbete med Kina
och den kinesiska ingenjörsvetenskaps
akademien, CAE, var fortsatt aktivt under 2009. Fyra workshops
genomfördes. Under dessa möten diskuterades frågor kring förnybar
energi inom skilda områden, som till exempel bioenergi, hållbara
städer och smart grids.
Ett tjugotal deltagare från universitet och företag åkte från Sverige
till Kina, och ungefär lika många kom från Kina till Sverige. De svenska
deltagarna representerade bland annat ABB, KTH, SLU, Lunds universitet, Chalmers, Mittuniversitetet, Mälardalens universitet och Umeå universitet. Ett flertal kinesiska och svenska forskare har dessutom gjort
kortare och längre individuella besök inom ramen för samarbetet.
samarbetet mellan iva

IFG besökte Ryssland
ryssland befinner sig 20 år efter järnridån i en brytningstid. En
ny generation ryssar vill delta i den globala utvecklingen. I oktober reste IVAs Industriforskargrupp, IFG, till landet för att besöka
forskningsanläggningar och universitet. Tio medlemmar besökte
bland annat Lomonosov Moscow State University (MSU), Russian
Academy of Engineering Sciences och International Science and
Technology Center (ISTC). Ett intryck var att många anläggningar
är moderna och väl finansierade, men slitna vad gäller byggnader
och underhåll.
IFG består av 15 medlemmar från IVAs 12 avdelningar. En
utlandsresa görs varje år, i övrigt besöker medlemmarna varandras
företag och deltar i seminarier och andra aktiviteter.

IVA samarbetar med
Vitryssland om it-utveckling

Nanoteknologi kan ge
ekonomisk tillväxt

i IVAs program
för forskningssamarbete med
Vitryssland inbjöd akademien till
en workshop den 18 mars, för
att studera förutsättningarna för
samarbete inom it-forskning.
Tillsammans med representanter för IVA, svenska it-företag och
den svenska regeringen deltog
flera representanter för det vitr yska
utvecklingscentret The Belarus High
Technologies Park, BHT. Denna
teknikutvecklingspark är i dag hemvist för ett sextiotal företag och
forskningsprojekt av joint venturetyp. It har länge varit ett prioriterat
område inom utbildning och forskning i Vitryssland, och man vill
gärna utnyttja denna bas för att skapa forskningssamarbeten med
andra länder och företag. Man pekar på den resurs som välutbildade
forskare och ingenjörer i kombination med en låg kostnadsnivå utgör.

nanoteknologin kan ge stora
ekonomiska effekter och skapa
nya stora industriprojekt. Vid IVAs
seminarium "Nanotechnology for
growth", som genomfördes den
19 november, hävdade den tidigare ryske regeringsledamoten
Anatolij Tjubais att marknaden
för nanoteknologiska produkter
enbart i Ryssland är över 200
miljarder kronor per år. Tjubais är
i dag chef för investmentbolaget
Rusnano, som bland annat finansierar uppbyggnaden av industriell
nanoproduktion i Ryssland.
Rusnano, som hittills investerat totalt över 15 miljarder kronor,
satsar framför allt på kompositer, opto-nanoelektronik, solenergi
och medicin. Cirka 500 ansökningar om utvecklingsstöd har hittills
beviljats.

som en del
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INTERNET
& INFORMATIONSTEKNIK
innehåll: Ambient

Sweden, Scorecard.se och porträtt Vinton Cerf.

it har länge varit ett prioriterat område för IVA. Redan 1987 bildades
avdelning XII, Informationsteknik, för att bredda kompetensen inom
området. Internetframsyn, It i vården och It utan gränser är några exempel
på genomförda projekt de senaste åren.

Dagens samhälle genomsyras av informationsteknik. Bland annat inom
transportsektorn och energiområdet har it en viktig roll – logistik, upp
värmning och reglerteknik är bara några exempel på användningsområ
den. It är viktigt och IVA har som mål att öka intresset för it-utbildningar,
att Sverige ska vara världsledande inom it samt att Sverige ska ha en hög
förmåga att använda it inom näringsliv och övriga samhället.
Under 2009 har IVA drivit två it-projekt – Ambient Sweden och Scorecard.se.
Ambient Sweden – en fortsättning på Internetframsyn – har som mål att
Sverige ska vara en ledande internetnation år 2015. Några av inslagen
från projektet var debatten om Ipredlagen, ett möte om drivkrafter för
internetentreprenörer och inte minst besöket från ”Internets fader”
Vinton Cerf – som dessutom valdes in som ledamot under året.
Scorecard.se – en fortsättning på It utan gränser – mäter, synliggör och
följer upp framgångsfaktorer för svensk utveckling och användning av it.
Målet är att möjliggöra rätt åtgärder i tid.
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ambient sweden:

Ska ge svensk ledarposition
på internet
IVAs fleråriga projekt Ambient Sweden
ska säkra och flytta fram Sveriges positioner inom framtidens internet. Målet är att Sverige ska vara en ledande
internetnation år 2015.
Projektet Ambient Sweden är en fortsättning på IVAs tidigare projekt Internetframsyn,
som avslutades 2008. Ett syfte med Ambient
Sweden på kort sikt har varit att skapa ett
underlag inom internetområdet för Sveriges
ordförandeskap i EU hösten 2009. På längre
sikt är målet med projektet att kartlägga och
initiera nödvändiga åtgärder för att Sverige
år 2015 ska vara en ledande internetnation.
Det finns ett antal områden där Sverige
har förutsättningar att vara internationellt
ledande, men för att klara detta i praktiken
krävs samverkan mellan ett antal aktörer.
I Ambient Sweden samverkar forskare från
universitetsvärlden med experter från användar- och operatörssidan.
Projektet drivs i sex olika spår inom tydligt
definierade områden. Det handlar om nya
möjligheter för företag och offentlig sektor,
gemensamma plattformar för tjänster och
infrastruktur, utveckling inom skola och arbetsliv, forskning och innovation, internationell profilering och inte minst tillit och fungerande regler och lagar. Varje spår har en eller
två spårledare som samordnar arbetet och
ansvarar för området i förhållande till projektet i sin helhet.
Telekompionjären Östen Mäkitalo sitter
i styrgruppen för Ambient Sweden. Han välkomnar projektet som nödvändigt.
– Att inte ta initiativ i det läge vi har nu
skulle vara att hamna på efterkälken. När en
utveckling går så snabbt som den inom internet kan man inte låta andra börja för att sedan jaga ikapp. Man kommer aldrig ifatt dem.
Östen Mäkitalo menar att den framtida ut-
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vecklingen ligger i en snabb utveckling av
mobila enheter. Mobiltelefonen blir bärbar
dator och ger även nya tjänster, till exempel inom hälsoövervakning. För att en sådan
utveckling ska bli verklighet måste dock fler
aktörer in, inom skola, hälsosektorn och andra områden. Ambient Sweden är ett sätt att
engagera många parter i olika delprojekt för
att skapa plattformar. Där kan alla sedan delta
för att utnyttja internets möjligheter att höja
både effektivitet och livskvalitet.
I styrgruppen för Ambient Sweden finns
ledande operatörer, teknikföretag, konsulter,
forskare och ansvariga myndigheter. Projektet
drivs i arbetsgrupper, genom seminarier och
workshops och via olika forum på webben.
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Staffan Truvé
Östen Mäkitalo
Johan Linander, Rick Falkvinge och Zaida Catalán
Vinton G. Cerf
Kristina Höök
Jonas Lejon
Måns Adler

Under 2009 genomfördes en rad möten,
varav några refereras här intill. Ambient
Sweden kommer att avslutas den 24 mars
2010.
För att lyfta fram och belöna människor
som gjort en personlig insats för att stärka
Sveriges möjligheter att bli ledande inom
internet driver projektet tävlingen Ambient
Sweden Award. Priset har tre kategorier :
årets myndighetsprofil, årets utbildningsprofil och årets företagarprofil.
Nomineringsperioden inleddes den första december 2009. Priserna kommer att
delas ut på IVA i samband med Ambient
Swedens slutkonferens som äger rum den
24 mars 2010.
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att skapa något nyttigt som it tar fart, var en
slutsats från mötet. Utbildning och forskning är
bra som grund, men det har ofta varit enskilda
initiativ för att skapa nytta som har resulterat i
nya tjänster. Ofta är det också unga människor
som bygger dessa.Två exempel är Bambuser –
en webb-tv-tjänst som togs fram av den unge
svenske entreprenören Måns Adler – samt
Bloggy – en svenskanpassad bloggtjänst som
skapats av innovatören Jonas Lejon.

Internetguru föryngrade IVA
Mannen som fick internet att fungera, Vinton
Cerf, gästade IVA den 23 oktober. Ett område
som denne gärna pratar om är internet of
things – alltså att allt mer tekniska applikationer
05
06
07
använder internet för att kommunicera utan
mänsklig medverkan.
Kontroll över nätet en samhällsfråga
bred kompetens om frågor som rör internet,
– Internet of things är ett snabbt växande
Internets utveckling innebär en samhälls menade flera under IVA-debatten. Flera av de område, konstaterade Vinton Cerf.
omvandling, men de frågor som diskuteras deltagande experterna efterlyste en helhetsInte minst i energisammanhang kommer
kring nätet blir ofta för små och handlar mest syn och en vision för hur internets roll i sam- automatiska larm och regleringar att användas,
om den del av trafiken som berör handeln. hället ska se ut.
för att till exempel sänka temperaturen i ett
Politikerna missar att både utbildning och våruppvärmningssystem.
den skulle kunna bli effektivare om internets Drivkraft för internetentreprenörer
IVAs vd Björn O. Nilsson påpekade i sitt
möjligheter utnyttjades bättre.
– Svenskt kunnande kan bidra till att för- inledningstal till seminariet att Vinton Cerf
Inom ramen för projektet Ambient Sweden vandla internet till en verklig nyttighet, me- lyckats föryngra publiken med åtskilliga år i gehölls en debatt den 4 juni om vem som ska nade telekompionjären Östen Mäkitalo vid nomsnitt. Inslaget av deltagare runt 20 år var
kontrollera nätet, om det alls ska kontrol- ett möte med Ambient Sweden den 29 april. anmärkningsvärt högt. Cerf pratade även med
leras. Åsikterna här skiljer ofta mer mellan
Östen Mäkitalo pekade på att Sverige alltid studenter vid Luleå tekniska högskola, vid deunga och gamla än mellan olika politiska läger. varit bra på att ta till sig möjligheterna med ras campus i Skellefteå.Via internetlänk, förstås.
Ett problem i dag är att politiker ofta saknar telekommunikation. Det är med ambitionen

scorecard.se

Framgångsfaktorer inom it
scorecard.se är en

fortsättning på projektet It utan gränser som IVA påbörjade under
2006. Scorecard.se leds av IVA och en styrgrupp bestående av experter från industri
och akademi, samt myndigheter.
Projektet har tagit fram fem framgångsfaktorer som är viktigare än andra för att
bibehålla och förstärka Sveriges förmåga

att utveckla och använda it i produkter och
processer, och därmed skapa produktivitetsökning, konkurrenskraft och tillväxt.
De fem samverkande faktorerna är:
Sveriges relativa effektivitetsfördelar, it i
produkter och processer, forsknings- och
innovationssystemet, kompetensförsörjning
genom utbildning och grundforskning samt
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attityden till svensk it-förmåga.
Scorecard.se mäter, synliggör och följer
upp de fem framgångsfaktorerna, för att
möjliggöra rätt analys och åtgärder i tid.
Under 2009 hade projektet bland annat en
vårkickoff. Scorecard.se ska enligt planerna
avslutas under 2011.

»Det är regler och
lagar som har gjort
det möjligt för nätet
och nättjänster att
utvecklas så snabbt.«

namn: Vinton

Gray Cerf
Fru och vuxna barn, pappa till internet
hemort: Född i New Haven, Connecticut, USA, bor i dag i Reston, Virginia.
utbildning: Bachelor of Science i matematik vid Stanford university, Ph. D i datorvetenskap vid UCLA.
karriär: Arbete vid IBM, professor vid Stanford university, vice vd för Corporation for National
Research Initiatives, i dag vice vd på Google.
hjärtefråga inom iva: Internationellt samarbete mellan ingenjörsakademier i hela världen
familj:
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vinton cerf, google:

Internets skapare
vill ha mer samarbete
Bättre användning av internet kan betyda mycket för näringslivet. Det borde
särskilt mindre företag tänka mer på, menar internets skapare och nyvalde
IVA-ledamoten Vinton Cerf. Han vill också se mer samarbete mellan USAs
och Sveriges ingenjörsvetenskapsakademier, och han uppmanar IVA att ta ledningen i det samarbetet.

mission som ansvarar för kommunikationsfrågor i USA och en lagändring ser nu ut att
vara på väg.
Vinton Cerf berättar om Googles bidrag
för att öka BNP i utvecklingsländer, bland annat i Afrika.
– IVA är den äldsta ingenjörsakademin, och eller två att du har erfarenhet av affärer och
– Internet med mobiltelefoner som bas
den är mycket respekterad. Det finns oer- är beredd att engagera dig. I Europa har jag är oerhör t viktigt för den ekonomiska uthört viktiga uppgifter för världens ingenjörs uppfattat att konkurs kan vara traumatiskt, vecklingen i Afrika. Vi arbetar i dag med att
vetenskapsakademier, och jag hoppas verkligen ett ”kainsmärke i pannan” och sämre förut- utveckla en rad tjänster, som kartor och olika
att vi kan utveckla samarbetet.
sättningar inför nya affärer. Här kan IVA göra tjänster för informationsutbyte. Inte minst
Den 66-årige amerikanen, som tillsam- en insats för att ändra på attityderna.
inom utbildningen vill vi utveckla nya tjänster
mans med kollegan Robert Kahn utvecklade
Vinton Cerf vill gärna avfärda uppfattning- baserade på mobila enheter. Mobil användTCP/IP-protokollet och därmed skapade en att internet kunnat växa så snabbt för att ning av internet är nästan en förutsättning
förutsättningar för ett fungerande internet, det ”fått växa fritt”.
för att Afrika och andra utvecklingsregioner
är ständigt engagerad i en mängd projekt.
– Det är regler och lagar som har gjort ska kunna dra nytta av de möjligheter nätet
Som vice vd för internetjätten Google reser det möjligt för nätet och nättjänster att ut- ger. Infrastruktur med fasta förbindelser
han numera världen runt med titeln ”inter- vecklas så snabbt. Utan fungerande lagstift- skulle bli orimligt dyrt att bygga i tillräcklig
netevangelist” och talar om både Googles ning om fri tillgång till nätet kan de stora omfattning.
omfattande planer och om internets fram- bredbandsleverantörerna hindra andra akGoogle arbetar även på internetteknik
tid i stort. I slutet av oktober besökte han törer. Det är de många små aktörerna som för rymdfärder och andra visionära projekt.
Sverige och IVA, bland annat för att tala vid varit mest kreativa i att utveckla tjänster och Men samtidigt finns en fråga som bekymrar
ett seminarium arrangerat av IVAs projekt produkter för internet.
Vinton Cerf: Hur ska vi bevara vår kunskap
Ambient Sweden.
– I USA har vi fått ett problem på senare för framtiden?
– En bättre användning av internet kan be- år när internet plötsligt blev betecknat som
– Utvecklingen av hårdvara kan göra det
tyda mycket, inte minst för näringslivet. I dag informationstjänst i stället för kommunika- svårt att i framtiden läsa data från några år
är många stora företag, som svenska Volvo, tionsteknik. Detta innebar en mycket svagare bakåt i tiden. Men även själva minnesenheredan duktiga på att använda internet för att reglering och ägare till nät kunde gynna egna terna är en osäkerhetsfaktor. Vi vet inte hur
platta ut sina organisationer och bli snabbare produkter och även skapa svårigheter för länge bits och bytes egentligen håller. Här har
och mer flexibla. Men jag är bekymrad över andra leverantörers tjänster. Lyckligtvis har vi ett stort ansvar och en stor fråga att aratt mindre företag ofta har svårt att utnyttja problemet uppmärksammats av den kom- beta vidare med.
nätet för att skapa förutsättningar att växa.
Ett annat bekymmer för mindre företag
som vill växa är ofta tillgången på riskkapital.
Vinton Cerf propagerar gärna för en annan
attityd till risker och misslyckanden.
– Svenskarna är generellt väldigt kreativa
och det är synd om detta inte kan utvecklas
till företag och affärer. Det är ju sådant som
skapar välfärd. I USA betyder en konkurs

»Svenskarna är generellt väldigt kreativa och
det är synd om detta inte kan utvecklas till
företag och affärer.«
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iva på tvären:

IVA Syd  &  IVA Väst
Virtuella produktionsmetoder ökar effektiviteten
Virtuella produktionsmetoder kan öka effektiviteten och flexibiliteten i
industrin. Datorsimuleringar är en snabb och relativt sett billig metod att
testa och verifiera nya produkter eller komponenter. Vid ett frukostmöte
med NR och IVA Syd i Lund den 17 september berättade representanter
från industri och högskola bland annat hur de datorbaserade metoderna för
formgivning och tillverkning bäst kan utnyttjas.

Bioimaging – mycket mer än röntgen
Röntgen är den
mest kända formen
av bioavbildning,
bioimaging, för de
flesta människor.
Men i dag finns en
rad tekniker som
kan ge olika former
av information. Det
är möjligt att hitta
specifika molekyler i kroppen, visa blod
flöden och kartlägga mjukdelar.
I Lund pågår uppbyggnaden av ett nytt
centrum för bioimaging. Fokus blir på
magnetresonanstomografi, MR, samt positronemissionstomografi, PET. Vid IVA Syds
möte den 30 mars presenterades planerna.

Framtidens forskning anläggs i Lund
European Spallation Source, ESS,
och Max IV är två
projekt för framtida forsknings
anläggningar i
Sverige, båda
med placering i
Lund. Närheten till
Lunds universitet
är ett skäl till att placera forskningsanläggningar just där. Många hoppas att de ska
betyda ett lyft inte bara för forskarna, utan
även för forskningsintensiva företag i regionen. Frågor kring effekterna av ESS och
Max IV diskuterades vid ett seminarium i
Lund, arrangerat av IVA Syd den 29 april.

Forskningsinstitutens roll i Västsverige
I den senaste
svenska forskningsoch innovationspropositionen efterfrågas en ökad
samverkan mellan
en stärkt institutsektor, högskolan
och näringslivet.
Institutens roll bör
också bli tydligare och få en gemensam
strategi.
För att ta reda på hur detta kan komma
att se ut i verkligheten i Västsverige arrangerade IVA Väst ett välbesökt seminarium
den 18 februari vid Chalmers konferenscentrum.

IVAs kommitté Människa-Teknik-Samhälle, MTS
Äldre vill ha teknik på egna villkor
Äldre människor behöver teknik, och de är ofta intresserade. De har också relativt gott om pengar.
Men tekniken kan behöva anpassas i design och funktion för att passa de äldres sätt att ta till sig ny
teknik. Även marknadsföring och information kan behöva formuleras annorlunda.
Olika aspekter på äldre människor som teknikanvändare belystes under symposiet ”Äldreliv i
2000-talets tekniklandskap” den 19 mars, arrangerat av IVAs kommitté Människa-teknik-samhälle.
Ungdomars utbildningsval under lupp
Hela västvärlden bekymrar sig för ungdomars brist på intresse för ingenjörsexamina och andra tekniska utbildningar. IVAs kommitté Människa-teknik-samhälle, MTS, arrangerade ett seminarium kring
detta den 22 april. MTS har sedan 2006 arbetat med problemet att ungdomar inte väljer tekniska
utbildningar.
Seminariet arrangerades för att kartlägga vilken forskning som finns på området, studera resultaten
och diskutera vilka slutsatser som bör dras från de vetenskapliga studierna i ämnet.

38

Övriga möten
Ingen vaccintillverkning i Sverige
Det pågår många projekt kring nya vacciner mot sjukdomar som malaria och kolera, både i Sverige och många andra
länder. Ett problem är att hålla nere produktionskostnaderna.
IVAs avdelning X, Bioteknik, genomförde ett möte den 3 februari för att göra
en genomgång av situationen inom vaccinutvecklingen. Ett problem för svensk forskning som
uppmärksammades var att Sverige snart inte har någon tillverkning av vaccin. Den enda tillverkaren
håller som bäst på att flytta till Schweiz.

IVA sänkte pundet
Brittiske riksbankschefen Mervyn King
besökte i september IVAs avdelning IX,
Ekonomi, för att prata om finanskrisen. Men
när King även ville träffa några av sina kontakter vid den svenska riksbanken blev det
problem. Besöket kom till medias kännedom och blev ett samtalsämne på finansmarknaden. Den svenska Riksbanken hade
nämligen slagit världen med häpnad genom
att införa en negativ inlåningsränta. Kanske
Mervyn King tänkte göra något liknande vid
Bank of England? Ryktena bidrog till att pundet sjönk ytterligare i slutet av september.

Storstadsregioner i tillväxt
Vid ett seminarium
med IVAs avdelning III, Byggteknik,
i Göteborg i april
jämfördes utvecklingen i regionerna
Malmö och Göte
borg. Malmö
regionen har växt
fortare och är i dag
större än Göteborgsregionen. Malmö ligger
också långt framme i vissa infrastrukturfrågor.
Göteborg har dock arbetat hårt på senare
år med att enas kring en gemensam vision
och plattform. Målet är att ha flera attraktiva
regioncentrum omkring en stark stadskärna.

Biochips verktyg mot cancer
Genom en nyutvecklad teknik
som utnyttjar
en kombination
av antikroppar
och biochips går
det att diagnosticera komplexa
sjukdomar och till
exempel identifiera en exakt typ av tumör. Vid en akademi
sammankomst den 19 mars presenterades
tekniken. Samtidigt hyllades vinnarna av
årets AkzoNobel Science Award, Carl
Borrebaeck och Thomas Laurell (se separat
artikel på sidan 45).
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Ett svenskt ESS
Det flervetenskapliga forsknings
centret ESS, Euro
pean Spallation
Source, förbereds
nu för fullt med
Lunds universitet
som centrum.
Vid en akademi
sammankomst
med IVAs Industriforskargrupp, IFG, den 26
november beskrevs och diskuterades projektet ur politiskt, tekniskt och vetenskapligt
perspektiv. Bland annat tog man upp frågan
om hur det svenska näringslivet kan dra
nytta av ESS.

Strategiarbete i framkant
Under året har IVA arbetat fram en strategiplan. IVAs avdelningar, Näringslivsrådet, IVA Väst och Syd, IVAs kommittéer och IVAs kansli har bidragit i
processen. Genom mikroframsyner, workshops, rundabordssamtal och ett
symposium har några strategiska områden vuxit fram, som ska vägleda
organisationen fram till år 2014. IVAs tio strategiska mål är:

Väl fungerande
infrastruktur,
transportsystem
och samhällsbyggnad.
Positiv attityd till teknik och vetenskap,
speciellt ökat intresse bland ungdomar
för utbildning inom matematik, natur
vetenskap, it och teknik.

Säker tillgång till energi med konkurrenskraftiga
priser för näringslivet samtidigt som CO2-utsläppen
minskar.
Hög förmåga att använda it
inom näringslivet och övriga
samhället.

Förbättrat klimat för
entreprenörer och
innovationer.

Verka för inter
nationellt konkurrenskraftiga utbildningar.

Ökad tillväxt för kunskaps
intensiva företag.

Mildra problemen med otillfredsställande kunskaps-,
vatten-, energi- och livsmedelsförsörjning i utvecklingsländer.

Ökade statliga
forsknings
investeringar
för tillväxt och
konkurrenskraft.
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Sverige ska vara världsledande inom
energiteknik, miljöteknik (cleantech),
bioteknik och it.

Royal Technology Mission

IVAs Näringslivsråd

s.41–43

näringslivsrådets uppdrag är att säkra IVAs förankring i dagens näringsliv, stärka IVAs kompetensbas
i näringslivsfrågor och ge ett långsiktigt finansiellt stöd för IVA. Näringslivsrådet har idag cirka 200
medlemsföretag från såväl tillverkande industri som tjänstesektor.

Tjänsteinnehållet ökar i det svenska näringslivet. I dag handlar tjänsteföretagens verklighet om att vara extremt
lyhörda för kundens behov och skapa lösningar snabbare än konkurrenterna. Tjänsteinnovation är en central
fråga för dessa företag. Därför har Näringslivsrådet, NR, tagit initiativ till det så kallade tjänsteinitiativet, ett
nätverk inom IVA med inriktning på tjänstesektorn och dess särskilda behov.
En annan viktig fråga för Näringslivsrådet är att öka integrationen mellan NR och övriga delar av IVA. Under
2009 har bland annat ett arbete initierats som heter NR till 1000, med målet att Näringslivsrådet ska ha 1000
representanter i IVAs nätverk, jämfört med dagens cirka 500. Framför allt handlar det om att varje företag kan
öka antalet representanter.
Näringslivsrådet arrangerar också populära frukostmöten om frågor av betydelse för svenskt näringsliv och är
även en av initiativtagarna till IVAs stora projekt innovation för tillväxt.

41

näringslivsrådets årsmöte:

Sverige en duglig men lågmäld
EU-ordförande
Sverige var en duglig EU-ordförande som
lyckades väl med många viktiga förhandlingar.
Men uppmärksamheten har ibland varit för
dålig, och Sverige kunde i några fall ha drivit
egna profilfrågor hårdare.
Vid IVAs Näringslivsråds årsmöte den 11 november var ämnet Sveriges ordförandeperiod i
EU. Representanterna för näringslivet var i stort
sett positiva, medan de politiska representanterna för oppositionen var mer kritiska mot
regeringens sätt att hantera bland annat arbetsmarknads- och miljöpolitik. Bland det positiva
som nämndes var att regeringen har stått för
en bra förhandlingslinje i handelsfrågor.
Vid årsmötet redovisades att Sverige under
sin ordförandeperiod arrangerat 60 konferenser och större möten. På ministernivå i Bryssel
har 25 möten hållits.
Från regeringskansliet framfördes att det
inte alltid är politiskt effektivt att själv driva frågor med hög profil. Det kan i stället vara bättre
att plantera idéer och förslag hos medlems
länderna och låta frågan växa på bred front.

Deltagare i årsmötet
01		Hans Dalborg
02		Signhild Arnegård
Hansen
03		Lena Westerlund
04		Lars Backsell
05		 Pernilla Ström
06		Lars G Josefsson
07		 Annika Ström Melin
08		 Per Bolund
09		 Björn O. Nilsson
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erik lautmann, ny ordförande i nr:

Näringslivsrådet ger balans i IVAs arbete
Vid årsskiftet 2009/2010 tillträdde Erik Lautmann som ny ordförande för IVAs Näringslivsråd, NR. Han menar att Näringslivsrådet
ska garantera en balans mellan akademi och
företagande i IVAs arbete.
– IVA är generellt en unik arena för att
utveckla sambandet mellan forskning, teknik,
affärer och samhällsfrågor, något som intresserar mig mycket.
Erik Lautmann kom med i arbetet hos
IVA år 2007, som medlem i NRs styrelse
och i styrgruppen för projektet Framsyn
för krisberedskap. De senaste åren har han
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också deltagit i styrgrupperna för projekten
Vägval energi och Transport 2030.
– Jag ser flera vägar som vi ska försöka
utveckla framöver. En väg är att öka kopplingen mellan NR och IVAs avdelningar. Företagen kan på bättre sätt ta del av verksamheten inom avdelningarna, bland annat
genom att ha med fler representanter inom
IVA.
Erik Lautmann vill också arbeta för fler
aktiviteter i Syd- och Västsverige. Han är
även en drivande kraft bakom det så kallade
Tjänsteinitiativet.

Frukostmöten 2009
Arbetsförmedlingen anpassar sig till ett modernt samhälle som hela tiden förändras, men
är beroende av att det finns arbetstillfällen och
praktikplatser i näringslivet. NR bjöd in till ett
frukostmöte med generaldirektör angeles
bermudez-svankvist den 19 februari, för att
ta reda på hur Arbetsförmedlingen arbetar i
dag. En avgörande fråga är framtida pensionsavgångar. Från och med år 2011 kommer
dessa att vara större än tillströmningen av
ungdomar.
Gruvföretaget LKAB har ett mycket tätt samarbete med Luleå tekniska universitet, LTU.
LKAB finansierar fem professurer vid LTU,
och deltar i en mängd projekt. NR bjöd in till
frukostmöte den 20 mars med pia sandvik
wiklund, rektor LTU, ola johnsson, vd
LKAB, samt lars-eric aaro, forskningschef
LKAB som berättade om samarbetet. I dag
är drygt hälften av LTUs forskningspengar externa, bland annat från svenskt näringsliv och
via EU-projekt.
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Den reala ekonomin drabbades hårt av en
hysterisk reaktion hos många företag. När
aktiekurserna sjönk och kreditkostnaderna
gick upp slutade folk att köpa, och tömde i
stället sina lager. Annars var krisen egentligen
ganska måttlig. Det menade björn wahlroos,
ledande gestalt inom Sampo och Nordea, under NRs frukostmöte den 28 april. Vid mötet
framhöll han att man bör undvika att stödja
branscher som är på väg utför.

Framtiden kommer att se annorlunda ut, inte
minst på energiområdet. Hur kan vi förbereda
oss för att klara den komplicerade uppgiften
att bygga framtidens energisystem? NR och
IVA Syd bjöd in till frukostmöte den 21 augusti
för att låta håkan buskhe, koncernchef och
vd E.ON Nordic, och maria khorsand, koncernchef och vd SP, ge sin bild av framtidens
energisystem i Sverige.

Vilken betydelse har det för näringslivet i Sverige att läkemedelsindustrin forsätter att bedriva forskning och utveckling i landet? Den
frågan var i centrum under ett samarrangemang mellan NR och IVA Väst den 3 juni. Vid
mötet diskuterades läkemedelsforskningens
betydelse för övrig FoU i Sverige, och hur stat
och samhälle kan stödja forskning och utveckling. Huvudtalare var AstraZenecas globala
forskningschef jan m lundberg.

De nordiska länderna har blivit bra på fusioner.
På senare år har vi lärt oss att definiera och
presentera synergieffekter på ett tydligt sätt.
Det menade lars g nordström, koncernchef för Posten Norden, vid NRs frukostmöte
den 29 september. I grunden är det rätt att
fusionera företag i små länder med varandra –
det ger förutsättningar att växa och utvecklas,
menar Nordström. Har något land eller företag
en bra modell bör man satsa helhjärtat på den.
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Mia Brunell Livfors
Håkan Buskhe
Maria Khorsand
Lars G Nordström
Björn Wahlroos
Jan M Lundberg
Lars-Eric Aaro
Pia Sandvik Wiklund
Ola Johnsson
Angeles BermudezSvankvist
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Egen kontroll och nolltolerans mot korruption
är några ingredienser i Kinneviks framgångs
recept när företaget gör affärer i u-länder.
Underleverantörer kollas noga, liksom personer som anställs. Riskerna kan vara stora, men
samtidigt är potentialen ofta hög, berättade
mia brunell livfors, koncernchef Kinnevik,
vid NRs frukostmöte den 20 oktober. Att företaget är svenskt är ofta en fördel, menade
hon, det uppfattas som harmlöst.

priser och utmärkelser:

2009 års guldmedaljörer
Stor guldmedalj för
starkt entreprenörskap
IVAs stora guldmedalj tilldelades Antonia
Ax:son Johnson för hennes insatser som entreprenör och företagsledare, där hennes ledar
skap präglats av engagemang, långsiktighet, hög
affärsetik och starkt intresse för människan.
Antonia Ax:son Johnson tog över ledningen
för Axel Johnson Gruppen på 1970-talet i en
tid då gruppen dominerades av tung industri.
Stegvis förvandlade Antonia Ax:son Johnson
gruppen till att i stället domineras av handel,
men med bevarande av en framgångsrik företagskultur.
Antonia Ax:son Johnson betonar utbildningens betydelse, främst för att tränas i kritiskt och
intellektuellt tänkande. Hon finner lust i att skapa och att se människor växa. Antonia Ax:son
Johnson är ledamot i flera stiftelser både inom
välgörenhet och för forskning.
Guldmedalj för säkrare bilar
Gunnar Bark fick IVAs guldmedalj 2009 för sina
insatser i det världsledande företaget Autoliv.
Han blev vd 1982, då Autoliv var ett litet företag
som tillverkade bilbälten. Genom Gunnar Barks
visioner och entreprenörskap växte Autoliv till
ett världsledande företag med en rad produkter för total säkerhet i bilen, som säkrare rattar
och stolar samt inte minst airbags. Det nuvarande bolaget Autoliv Inc. bildades 1997.
Gunnar Bark gläds åt att hans företag genom utveckling av nya produkter kunnat göra
en insats för att rädda liv. I dag finns Autoliv
med 80 fabriker representerat i 32 länder och
har över 40 000 anställda. Företaget har en total marknadsandel på över 30 procent.
Guldmedalj för iskall satsning
Yngve Bergqvist tilldelades IVAs guldmedalj
2009 för ett kreativt konstnärligt och tekniskt
entreprenörskap som på ett unikt sätt utnyttjar
de naturliga förutsättningar som finns i Norrland – snö, is och mörker – men också de
möjligheter som skapas i gränsöverskridande
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möten mellan näringsliv och modern konst.
Yngve Bergqvist har skapat ishotellet i Jukkasjärvi, numera internationaliserat till Icehotel.
År 1990 arrangerades en konstutställning i en
igloo i Jukkasjärvi. Några besökare bad att få
övernatta i isbyggnaden, och historien kunde ta
sin början. I dag bygger Bergqvist isbarer över
hela världen, och arbetar med ett projekt kring
rymdturism i samarbete med Sir Richard Branson, Virgin Galactic. Yngve Bergqvist är också
hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.
Guldmedalj för medicinskt
mentorskap
Hans Wigzell tilldelades IVAs guldmedalj 2009
för att han som entreprenör genom engage-
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Antonia Ax:son Johnson
Gunnar Bark
Yngve Bergqvist
Hans Wigzell
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mang och entusiasm skapat en plantskola för
bioteknikföretag i Sverige, något som stärkt
Karolinska Institutets, KIs, ledande ställning
inom medicinsk forskning.
Som rektor vid KI 1995–2003 bidrog
Hans Wigzell till att skapa entreprenörs
anda. Dels genom att uppmuntra forskare
att kommersialisera resultat, dels genom att
skapa Karolinska Holding AB som underlättar för forskare att skapa företag av sina
forskningsresultat.
Hans Wigzell har även varit entreprenör på
teaterscenen. Tillsammans med skådespelaren
Helge Skoog drev han i flera år en nyskapande
vetenskapsteater om molekylärbiologi, med
premiär 1989.

AkzoNobel Science Award
för gränsöverskridande medicinare
carl borrebaeck och thomas laurell

tilldelades AkzoNobel Science Award
Sweden 2009 för banbrytande och gräns
överskridande forskning som omsatts till
praktisk nytta. De båda Lundaprofessorerna
har enligt juryns motivering på ett förtjänstfullt sätt utvecklat biotekniken inom
ingenjörsvetenskapliga problemområden.
Carl Borrebaeck får priset för forskning om framställning av antikroppar för
biomedicinska applikationer samt human
terapi. Thomas Laurell har studerat hur
grundläggande mikro- och nanoteknologier
kan utnyttjas för att lösa intrikata biomedicinska problem.

01		 Carl Borrebaeck
02		 Thomas Laurell och Krister
Holmberg
03		 Susanna Baltscheffsky
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Carl Mannerfelts
pris till miljöjournalist
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susanna baltscheffsky mottog under
2009 Världsnaturfondens Carl Mannerfeltpris på 100 000 kronor. Hon fick priset
för sin rikt dokumenterade journalistiska
förmåga att sprida kunskap och engagemang
för miljöfrågor.
Juryn för priset består av ledamöter från
IVA, Svenskt Näringsliv och Världsnaturfonden
WWF. Juryn menar att Susanna Baltscheffsky
bidrar till en oberoende journalistik som kan
driva på utvecklingen mot ett mer hållbart
samhälle.
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3F: Personalen stärker varumärket
En undersökning genomförd inom ramen
för 3F visar att aktiv personalpolitik ger
pluspoäng för ett företag i kontakter
med
INNERSTADEN
kunder. Vid seminariet diskuterades detta av
bland andra IVAs vd Björn O. Nilsson och
varumärkesforskaren Frans Melin. Volvos
Kruttornet
koncernchef Leif Johansson samtalade med
näringsminister Maud Olofsson om hur ett
värdeskapande personalarbete kan utveckÖstersjön
las, för att ge svenska företag konkurrensfördelar.
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IVA har en viktig uppgift som brobyggare, inte minst mellan vetenskap och
politik. Under 2009 beslöt IVA att genomföra seminarier under Almedalsveckan. Basen var IVA-projekten
Framgångsrika Friska Företag (3F) och
Vägval energi samt ett seminarium på
temat Kunskap för tillväxt.
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Royal Technology Mission

IVAs Högtidssammankomst

ivas 90:e högtidssammankomst samlade närmare 900 gäster.
I konserthuset delade H.M.K. Carl XVI Gustaf ut IVAs guld
medaljer. Minnet av vattenkraftspionjärerna Fredrik Vilhelm
Hansen och Johan Gustaf Richert uppmärksammades med
årets minnesskrift och tal av Lennart Billfalk, ordförande i
avdelning II, Elektroteknik.

IVAs vd, Björn O. Nilsson, höll det årliga högtidstalet om
framgångar inom forskning och teknik. Temat för årets tal var
miljö & klimat, ett ämne som alltid är aktuellt och engagerar
mycket. I talet lyfte Björn O. Nilsson fram det positiva och
intensiva arbete som pågår för att hitta lösningar på de
problem vi ser.
Preses Lena Treschow Torell presenterade resultat av
akademiens projektaktiviteter och uppmärksammade även de
ledamöter som under året gått ur tiden. Efter sammankomsten
i konserthuset följde middag, underhållning och dans i
Stockholms stadshus.
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Antonia Ax:son Johnson
Lars Engwall, Björn O. Nilsson, Helena Brink Nilsson
Peter Gudmundson
Hans Wigzell
Håkan Gergils, Leila Gergils
Ann-Margret Malmgren, Staffan Eriksson
Mauritz Sahlin
Marie Ehrling
Hans Wigzell, Yngve Bergqvist, Gunnar Bark, Antonia
Ax:son Johnson, Björn O. Nilsson
Björn O. Nilsson
Ulf Jakobsson, Lars Bergman
Hans Dalborg, Sören Gyll, Leif Lundblad
Marie S. Arwidson, Olle Arwidson
Elisabeth Nilsson
Jan Johansson
Ted Fjällman, Lena Treschow Torell, H.M.K. Carl XVI Gustaf, Per
Westerberg, Ingemar Eliasson,Tobias Krantz, Björn O. Nilsson
Peter Nygårds
Göran Olofsson
Björn Odlander
Sigfrid T. Cerf, Lars Nyberg
Pontus Braunerhjelm, Eva Krutmeijer
Hans Stråberg
Tobias Krantz
Jan Weyhenmeyer, Lennart Billfalk
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Leif Johansson
Lena Treschow Torell, H.M.K. Carl XVI Gustaf
Vinton Cerf, Madelene Sandström
Cecilia Schelin Seidegård, Ingemar Eliasson
Annika Hellspong, Ola Norberg
Helena Stålnert Svensson, Peter Wallenberg
Östen Mäkitalo
Signhild Arnegård Hansen, Yngve Bergqvist

IVA-dokumentation 2009
PRESIDIET
Professor Lena Treschow Torell (Avd V) Preses 2009–2011
Professor Björn O. Nilsson (Avd X) Verkställande direktör
2008-08-01–2014-07-31
Direktör Jan Uddenfeldt (Avd XII) Vice preses 2007–2009
Adj professor Karl-Olof Hammarkvist (Avd IX) Vice preses 2008–2010
Generaldirektör Charlotte Brogren (Avd XI) Vice preses 2009–2011
Rektor Peter Gudmundson (Avd I) Vice preses 2009–2011
Styrelseordförande Lars Backsell, (Avd X) Ordf NR 2007–2009

Professor Lena Neij (Avd III)
Civilekonom Åsa Söderström Jerring (Avd III)
Docent Hans Jürgen Federsel (Avd IV)
Verkställande direktör Jan Svärd (Avd IV)
Fil dr Heije Westberg (Avd IV)
Professor Karin Larsson (Avd V)
Adj professor Lotta Lind (Avd V)
Professor Colin Carlile (Avd VI)
Civilekonom Marie Ehrling (Avd VI)
Generaldirektör Marie Hafström (Avd VI)
Professor Sven Ove Hansson (Avd VII)
Professor Anders Lindroth (Avd VII)
Generaldirektör Judith Melin (Avd VII)
Idéutvecklingsansvarig Britt-Inger Andersson (Avd VIII)
Koncernchef Leif Brodén (Avd VIII)
Verkställande direktör Ola Hildingsson (Avd VIII)
Verkställande direktör Ingrid Bonde (Avd IX)
Professor Runar Brännlund (Avd IX)
Verkställande direktör Claes de Neergaard (Avd IX)
Direktör Hans Larsson (Avd IX)
Professor Patrik Söderholm (Avd IX)
Styrelseordförande Lars Backsell (Avd X)
Verkställande direktör Göran Harrysson (Avd X)
Verkställande direktör Klas Hesselman (Avd X)
Verkställande direktör Magnus Lundberg (Avd X)
Professor Mats Benner (Avd XI)
Professor Pontus Braunerhjelm (Avd XI)
Direktör Anna Nilsson Vindefjärd (Avd XI)
Länsråd Pia Sandvik Wiklund (Avd XI)
Professor Per Stenström (Avd XII)

AKADEMIKOLLEGIET
Akademikollegiet omfattar akademiens preses, ordförande eller vice ordförande
i akademiens avdelningar, ordförande i regionala sektioner samt verkställande
direktören. Presidiets övriga ledamöter har rätt att närvara vid akademikollegiets
sammanträden. Till sammanträdena kan även ordförandena i IVAs Näringslivsråd
och kommittéer kallas.
Professor Lena Treschow Torell Preses 2009–2011
Professor Björn O. Nilsson Verkställande direktör 2008–2014
Professor Margareta Norell Bergendahl Ordf Avd I 2008–2010
Exec. Vice President Lennart Billfalk Ordf Avd II 2007–2009
Professor Örjan Wikforss Ordf Avd III 2007–2009
Direktör Gunnar Svedberg Ordf Avd IV 2008–2010
Professor Thomas Johannesson Ordf Avd V 2008–2010
Direktör Sven-Christer Nilsson Ordf Avd VI 2007–2009
Professor Erland Källén Ordf Avd VII 2008–2010		
Direktör Johan Lindman Ordf Avd VIII 2009–2011
Professor Ulf Jakobsson Ordf Avd IX 2007–2009
Professor Staffan Josephson Ordf Avd X 2008–2010
Generaldirektör Madelene Sandström Ordf Avd XI 2009–2011
CISO Ingrid Mogensen Ordf Avd XII 2008–2010
Professor Jan-Eric Ståhl IVA Syd 2008–2010
Civ ing Ivan Öfverholm IVA Väst 2004–2009
Civ ing Mårten Lindström IFG 2008–2010
Styrelseordförande Lars Backsell Ordf NR 2007–2009

Invalda utländska ledamöter
President and CEO Juha Rantanen, Finland
Professor Philippe Sansonetti, Frankrike
Professor emeritus Osamu Motojima, Japan
Dr Shunpei Yamazaki, Japan
Chairman Jisong Wu, Kina
Governor Mervyn King, Storbritannien
Professor Alexander von Gabain, Tyskland
Dr Vinton G Cerf, USA
Professor Anders Ericsson, USA
Professor Christer Fuglesang, USA

LEDAMÖTER
Uppgifter om akademiens ledamöter finns redovisade i IVAs matrikel 2009. Den
31 december 2009 var antalet svenska ledamöter 861 och antalet utländska
260. Förändringar i sammansättningen under 2009 redovisas nedan. Antalet
svenska ledamöter under 65 år är begränsat till 385, varav högst 35 på extra
plats. De svenska ledamöterna under 65 år var vid arbetsårets början 356 och
vid dess slut 363.

Avlidna ledamöter
G Rune Berggren (Avd VI)
Tor Brekke (Utl ledamot)
Gunnar Brodin (Avd II, Avd XI)
Torbjörn Ek (Avd IX)
Gunnar Fant (Avd XII)
Pierre Fillet (Utl ledamot)
Olle Franzén (Avd II)
Carl-Göran Hedén (Avd X)
Lennart Holm (Avd III, Avd XI)
Sven-August Hultin (Avd III)
Bertil Jacobson (Avd VII)
Waldemar Jensen (Utl ledamot)
Thomas Johnston (Utl ledamot)

Invalda svenska ledamöter
Professor Johan Liu (Avd I)
Projektdirektör Catharina Modahl Nilsson (Avd I)
Professor Annika Stensson Trigell (Avd I)
Vice President Lars Strömberg (Avd I)
General Manager Tomas Andersson (Avd II)
Verkställande direktör Karin Annerwall Parö (Avd II)
Professor Kristina Edström (Avd II)
Tekn dr Gunnar Holmberg (Avd II)
Professor Göran Cars (Avd III)
Professor Jonas Eliasson (Avd III)
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Roland Kiessling (Avd V)
Erik Kråkström (Utl ledamot)
Lars Malmros (Avd I)
Alan Muir Wood (Utl ledamot)
Per Risberg (Avd XI)
Eugeny Shemyakin (Utl ledamot)
Hans B Thorelli (Utl ledamot)
Björe Langefors (Avd VIII)
Gunnar Brodin (Avd II, Avd XI)

industry?” Lars Lavesson, byggansvarig för ESS, arkitekt och projektdirektör vid
Lunds universitet, talade om ”ESS, en del av en hållbar stadsutveckling i Lund,
minimal miljöpåverkan, effektiva energilösningar.” Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist
(Avd XI) gav några synpunkter på hur näringslivet kan engagera sig och få ut
bästa möjliga nytta. IVAs vd Björn O. Nilsson avslutade seminariet.

AVDELNINGARNAS AKTIVITETER
Avdelning I – Maskinteknik
Ordförande: Professor Margareta Norell Bergendahl (2008–2010)
Vice ordförande: Tekn lic Hans Folkesson (2008–2010)
Vice ordförande: Professor Bengt Lindberg (2004–2009)
Sekreterare: Ingrid Jansson

AKADEMISAMMANKOMSTER
19 mars
Utdelning av AkzoNobel Science Award Sweden till professor Carl Borre
baeck (Avd X), och professor Thomas Laurell (Avd VII). Krister Holmberg
(Avd IV), ledamot i ANSAS jury, presenterade prismotiveringarna och direktör
Leif Darner, medlem av AkzoNobel NV koncernledning, förrättade prisutdelningen. Carl Borrebaeck berättade därefter om sin forskning under rubriken
”Early detection of cancer and tumour relapse”, och Thomas Laurell under
rubriken ”Will the lab centrifuge become history using ultrasound and LabOn-A-Chip technology?”

Antal ledamöter 2009-12-31: 82 varav 33 under 65 år.
Sammanträden
5 februari: Studiebesök till Volvo Aero Corp., Trollhättan.
Besöksmottagare: Bengt-Olof Elfström.
23 april: Vägval energi: Framtidens fordon ur ett nollvisions perspektiv – en
realitet 2030? Inledare: Margareta Norell Bergendahl (Ordf Avd I), Hans Folkesson (Avd I), Per Lundqvist (KTH), Staffan Eriksson (IVA), Niklas Gustavsson (AB
Volvo), Harry Frank (Avd II). Semiinternt möte med Avd I och Avd II, NR.

4 juni
Workshop med ledamöter av IVA och, Näringslivsrådet samt medlemmar av
Industriforskargruppen och Studentrådet för att diskutera IVAs strategiska
prioriteringar 2010-2014. Utgångspunkt för diskussionen var de mikroframsyner som IVAs avdelningar och Näringslivsråd genomfört under våren 2009
samt den strategiplan som fastställdes av IVAs presidium i november 2008.
Vd Björn O. Nilsson och akademisekreterare Per Ödling inledde med stöd av
projektledare Johan Schuber. Ett antal frågeställningar presenterades och mentometerutrustning användes vid omröstningen. Resultatet av diskussionen har
använts i det fortsatta arbetet med att uppdatera strategiplanen 2010–2014
och verksamhetsplanen för 2010. Ledamöter från IVA Syd och IVA Väst deltog
via länk.

1 september: Internt möte med efterföljande minnesseminarium över Per Oskar
Persson Inledare: Eric Granryd (Avd I), Torbjörn Arvidsson (JBT FoodTech och
JBT Corporation), Göran Löndahl, Björn Palm (KTH).
10 november: Studiebesök till Assa Abloy, Eskilstuna
Värd: Ulf Södergren, Assa Abloy.
Avdelning II – Elektroteknik
Ordförande: Exec. Vice President Lennart Billfalk (2007–2009)
Vice ordförande: Direktör Bo Källstrand (2008–2010)
Vice ordförande: Professor Lennart Ljung (2008–2010)
Sekreterare: Staffan Eriksson

29 september
På dagen 90 år sedan IVAs första akademisammankomst den 29 september
1919 anordnades en energidag. Projektet Vägval energi presenterade sin
huvudrapport ”Vägval energi – de fem vägvalen” genom projektets ordförande Peter Nygårds och huvudprojektledaren Staffan Eriksson. Ola Alterå
från näringsdepartementet kommenterade. Därefter fördes en diskussion
med medverkan av: professor Lars Bergman (Avd IX), Karin Byman (Price
waterhouse Coopers), Gunnar Fredriksson (vice vd Svensk Vindenergi), Bo
Normark (Avd II), Carl Berglöf (KTH Reaktorfysik) och Göran Nilsson Axberg
(chef Climate and Energy Research Group vid SEI). Projektets politikergrupp
diskuterade därefter hinder och möjligheter för en långsiktig och bred energiuppgörelse. Här deltog Per Bolund (mp), Alf Eriksson (s), Nina Larsson (fp),
Sigfrid Leijonhufvud (kd), Lars Lindblad (m), Kent Persson (v) och Claes Västerteg (c). Seminariets andra del hade tema ”Energi i framtiden – efter olja kol
och gas”. Professor James Drake (Utl ledamot) fusionsplasmafysik KTH talade
om ”Fusion for energy – är det lösningen på framtidens energiförsörjning?”.
Gunnar Asplund från KTH talade om ”World Grids – ta tillvara energi från sol,
vind och vatten där det är tekniskt och ekonomiskt rationellt. En framtidsbild
av det fossilfria samhället.” Tomas Ries, direktör vid Utrikespolitiska institutet,
avslutade med ”Efter oljan – geopolitiska konsekvenser av det fossilfria samhället.” Vid den efterföljande middagen gav IVAs tidigare verkställande direktör
Hans G Forsberg (Avd VI) en tillbakablick över IVAs första 90 år.

Antal ledamöter 2009-12-31: 41 varav 20 under 65 år.
Sammanträden
4 februari: Framtidens kraftöverföringssystem – utmaningar och utvecklingsmöjligheter inom transmission och distribution av el. Inledare: Torsten Cegrell (Avd
II), Göran Andersson (Avd II), Sture Larsson, (Svenska Kraftnät), Bo Normark
(Avd II). Paneldiskussion: Karl Elfstadius, (ABB, Network Management, Smart
Grids), Stig Göthe, (Power Circle) Sven Kullander, (Uppsala universitet, KVAs
energiutskott), Tomas Kåberger, (Energimyndigheten), Ramon Wyss, (KTH).
Moderator: Lennart Billfalk (Ordf Avd II)
2 april: Nuclear Update
Inledare: Björn O. Nilsson (Avd X), IVAs vd, Nils-Olov Jonsson, Vattenfall, Claes
Thegerström, SKB, Jan Blomgren, Swedish Centre for Nuclear Technology
Moderator: Lars-Gunnar Larsson (Avd VII). Samarrangemang med Avd VII och
Vägval energi.
8 september: Framtidens fordon – bärande trender och tekniska genombrott
Inledare: Lennart Billfalk (Ordf Avd II), Ingrid Skogsmo (AB Volvo), Tomas
Andersson (Bombardier Transportation Sweden AB), Gunnar Holmberg (Saab
Aerosystems). Samtliga ledamöter av IVAs Avd II.

26 november
IFG arrangerade ett seminarium med rubriken”ESS – European Spallation Source”. Preses Lena Treschow Torell hälsade välkommen och IFGordföranden Mårten Lindström (Avd III) inledde. Professor Colin Carlile (ESS
Scandinavia) talade om ”The road to the ESS decision – why and how? Possible scientific breakthroughs – what will ESS mean for the academy and the

9 november: Robotar för mänskligare vård – vad händer i verkligheten?
Inledare: Lennart Billfalk (Ordf Avd II), Håkan Eriksson (Karolinska Institutet),
Hans Skoog (RobCab AB), Ann-Louise Norén (Bestic AB), Adam Hagman
(Robotdalen).
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Avdelning III – Samhällsbyggnad
Ordförande: Professor Örjan Wikforss (2007–2009)
Vice ordförande: Avdelningschef Marianne Grauers (2008–2010)
Vice ordförande: Teknisk direktör Tomas Hallén (2007–2009)
Sekreterare: Ted Fjällman

Sammanträden
19 februari: Prospektering i Sverige – nu och i framtiden
Inledare: Tomas From (Avd V), Pär Weihed (Avd V), Jan-Olof Hedström (Bergmästare Aktiviteter i Sverige och EU), Ann-Christin Cederlund (Näringsdepartementet).

Antal ledamöter 2009-12-31: 71 varav 31 under 65 år.

22 april: Strategisk samverkan för forskning, kompetensförsörjning och konkurrenskraft
Inledare: Företrädare för Högskolan Dalarna, KTH, Luleå Tekniska Universitet,
Swerea KIMAB och Swerea MEFOS.

Sammanträden
11 februari: Klimatsmart träbyggande – möjligheter och risker
Inledare: Fredrik von Platen (Ittur Progressum AB), Lars Stehn (LTU), Leif
Gustavsson (Mittuniversitetet), Jesper Arfvidsson (LTH), Erland Ullstad (Växjö
universitet). Samarrangemang med Avd VIII.

10 september: Möjligheter att förvara och deponera långlivade och icke önskvärda ämnen i jordskorpan
Inledare: Sten Bjurström (Avd V), Pär Weihed (Avd V), Niels Peter
Christensen (Vattenfall CSS Group Function), Christopher Juhlin (Uppsala
universitet), Michael Borell (Rönnskär), Olle Olsson (SKB) och Timo Äikäs
(Posiva OY).

1 april: Storstadsregioner i tillväxt – Göteborg och Malmö
Inledare: Christer Wannheden (Avd III), Bo Aronsson (Göteborgsregionen), Lars
Ivarsson (Stadsbyggnadsdirektör Göteborg), Lars Bertil Ekman (Trafikdirektör
Göteborg), Mats Petersson (Infrastrukturansvarig Region Skåne), Christer Larsson (Stadsbyggnadsdirektör Malmö), Erik Linn (arkitekt SAR).
Paneldebatt: Bo Aronsson, Lars Ivarsson, Lars-Bertil Ekman, Mats Petersson,
Christer Larsson, Erik Linn och Magnus Kårestedt.

24 november: Industrins syn på strategisk samverkan med högskolan för forskning, kompetensförsörjning och konkurrenskraft
Inledare: Martin Jonsson (Gestamp HardTech) och Peter Samuelsson (Outokumpu Stainless AB).

9 september: Klubbmöte (internt)
Inledare: Örjan Wikforss, (Ordf Avd III), Åsa Söderström Jerring, Anna Kadefors,
Per Erik Petersson, Mårten Lindström,Lars Sjöstedt. Samtliga ledamöter av Avd III.

Avdelning VI – Företagande och arbetsliv
Ordförande: Direktör Sven-Christer Nilsson (2007–2009)
Vice ordförande: Direktör Anders Brännström (2007–2009)
Vice ordförande: Professor Olof Arwidi (2007–2009)
Sekreterare: Caroline Ankarcrona

18 november: Barn och arkitektur
Inledare: Signhild Gehlin (Energi & Miljötekniska föreningen), Suzanne de Laval
(Sveriges Arkitekter), Laila Reppen (arkitekt och författare), Lena Rahoult (Arkitekturmuseet). Moderator: Örjan Wikforss (Ordf Avd III).

Antal ledamöter 2009-12-31: 110 varav 43 under 65 år.

Avdelning IV – Kemiteknik
Ordförande: Direktör Gunnar Svedberg (2008–2010)
Vice ordförande: Vice President Tord Svedberg (2007–2009)
Vice ordförande: Professor Anne-Marie Hermansson (2009–2011)
Sekreterare: Thomas Malmer, Arvid Söderhäll

Sammanträden
12 februari: Globaliseringsrådets arbete
Inledare: Pontus Braunerhjelm, (Globaliseringsrådet, KTH, Entreprenörs
forum). Moderator : Ulf Jakobsson (Ordf Avd IX). Sammarrangemang med
Avd IX.

Antal ledamöter 2009-12-31: 67 varav 33 under 65 år.

14 april: Finansiering i småföretag: Har vi för lite eget kapital?
Inledare: Hans Landström (Ekonomihögskolan vid Lunds universitet), Jan Herin
(Företagarnas Riksförbund), Mats Torstendahl (SEB). Moderator: Ronald Fagerfjäll (författare, ekonomijournalist). Samarrangemang med Avd IX.

Sammanträden
10 februari: Internt möte med presentation av nya ledamöter
7 april: Hållbarhetsarbete inom kemisk industri – viktigt för att nå målen
Studiebesök i Göteborg. Inledare: Thomas Berglin, (Eka Chemicals AB), Klas
Hallberg (AkzoNobel AB), Martin Westerlund, (Eka Chemicals AB), Magnus
Skoglund, Kompetenscentrum Katalys (KCK), Bengt Andersson (KCK).

3 september: Internt möte
23 november: Tre perspektiv på svenska företags konkurrenssituation – makroperspektivet, entreprenörföretagandets perspektiv och den internationella
koncernens perspektiv
Inledare: Karolina Ekholm (Vice riksbankchef), Pontus Braunerhjelm (vd Entreprenörsforum) och Sven-Christer Nilsson (Ordf Avd VI). Samarrangemang med
Avd IX.

7 september: Framtidens kemiindustri i Europa – EU-kommissionens High Level
Group
Inledare: Karin Markides (CTH), Göran Dahlberg (HLG), Magnus Huss (Plastoch Kemiföretagen), Pierre Schellekens (EU-kommissionen i Stockholm), Tord
Svedberg (IVL Svenska Miljöinstitutet AB).

Avdelning VII – Teknikens grunder och gränsområden
Ordförande: Professor Erland Källén (2008–2010)
Vice ordförande: General Manager Thomas Laurell (2009–2011)
Vice ordförande: Docent Margareta Törnqvist (2007–2009)
Sekreterare: Johan Schuber

3 november: Kemiingenjörsutbildning stadd i förändring – Vad händer på Sveriges
tekniska högskolor och hur ser framtiden ut?
Inledare: Marie Wahlgren (LTH), István Furó (KTH) och Claes Niklasson (Chalmers). Moderator: Gunnar Svedberg (Ordf Avd IV).

Antal ledamöter 2009-12-31: 81 varav 34 under 65 år.
Avdelning V – Bergs- och materialteknik
Ordförande: Professor Thomas Johannesson (2008–2010)
Vice ordförande: Direktör Elisabeth Nilsson (2008–2010)
Vice ordförande: VD Göran Carlsson (2009–2011)
Sekreterare: Henrik Lagerträd/Caroline Ankarcrona

Sammanträden
17 februari: Internt möte – strategiska mål för IVA 2009–2014
Inledare: Johan Schuber (IVA), Andras Gedeon (MINCOR AB), Juni Palmgren
(Stockholms universitet) och Erland Källén (Stockholms universitet, Arrheniuslaboratoriet). Samtliga ledamöter av Avd VII.

Antal ledamöter 2009-12-31: 65 varav 23 under 65 år.
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16 april: Reglerteknik – att styra utan att märkas (Studiebesök i Lund)
Inledare: Anders Rantzer (Reglerteknik LTH), Rolf Johansson (Reglerteknik
LTH), Bo Bernhardsson (Ericsson Mobile Platforms), Magnus Gäfvert (Modelon AB), Klas Nilsson (Datavetenskap LTH) och Charlotta Johnsson (Reglerteknik LTH).

23 november: Tre perspektiv på svenska företags konkurrenssituation – makroperspektivet, entreprenörföretagandets perspektiv och den internationella
koncernens perspektiv
Inledare: Karolina Ekholm (Vice riksbankchef), Pontus Braunerhjelm (vd Entreprenörsforum) och Sven-Christer Nilsson (Ordf Avd VI). Samarrangemang med
Avd VI.

15 september: Hur blir svensk kärnteknisk forskning bättre?
Inledare: Imre Pázsit (Avd VII). Moderator: Lars G Larsson (Avd VII). Paneldeltagare: Lennart Billfalk (Ordf Avd II), Stig Andersson (Westinghouse Electric
Sweden AB), Sven Kullander (KVA), Bal Raj Sehgal (Utl ledamot), Ane Håkansson (Uppsala universitet).

Avdelning X – Bioteknik
Ordförande: Professor Staffan Josephson (2008–2010)
Vice ordförande: Professor Staffan Normark (2007–2009)
Vice ordförande: Konsult Annika Åhnberg (2009–2011)
Sekreterare: Åsa Valadi/Elin Vinger

19 november: Hur möter flygindustrin framtidens krav?
Inledare: Margareta Thörnqvist (Vice ordf Avd VII), Gunnar Holmberg (Saab,
Linklab), Anders Lundbladh (Volvo Aero) och Niclas Gustavsson (Lfv).

Antal ledamöter 2009-12-31: 59 varav 27 under 65 år

Avdelning VIII – Skogsnäringens teknik
Ordförande: Direktör Johan Lindman (2009–2011)
Vice ordförande: Direktör Marie S. Arwidson (2007–2009)
Vice ordförande: Lars Wågberg (2009–2010)
Sekreterare: Teresa Jonek

Sammanträden
3 februari: Vacciner – avgörande för den globala hälsan
Inledare: Staffan Normark (Umeå universitet, KI, Smittskyddsinstitutet),
Alexander von Gabain (Intercell AG), Anne-Marie Svennerholm (GU), Gunilla
Karlsson-Hedestam (Karolinska Institutet, Smittskyddsinstitutet), Mats Wahlgren
(Karolinska Institutet, Smittskyddsinstitutet) och Birgitta Henriques Normark
(Karolinska Institutet, Smittskyddsinstitutet).

Antal ledamöter 2009-12-31: 50 varav 23 under 65 år.
31 mars: Kriminalteknik – DNA och medicin i rättvisans tjänst
Inledare: Staffan Josephson (Ordf Avd X), Sonny Björk (Länskriminalpolisen
i Stockholm), Bertil Lindblom (Rättsmedicinalverket), Marie Allen (Uppsala
universitet) och Anders Persson (Linköpings universitet).

Sammanträden
11 februari: Klimatsmart träbyggande – möjligheter och risker
Inledare: Fredrik von Platen (Ittur Progressum AB), Lars Stehn (LTU), Leif Gustavsson (Mittuniversitetet), Jesper Arfvidsson (LTH) och Erland Ullstad (Växjö
universitet). Samarrangemang med Avd III.

16 september: Internt möte med program
Inledare: Magnus Lundberg (Phadia).

23 april. Den skogsbaserade sektorn– en nyckel till hållbar samhällsutveckling
Inledare: Åke Barklund (KSLA), Jan Fryk (KSLA), Johan Lindman (Ordf VIII), Kaj
Rosén (Skogforsk), Gert-Jan Nabuurs (Alterra), Marcus Lindner (European
Forest Institute, EFI) och Manfred Lexer (University of Natural Resources and
Applied Sciences, BOKU). Samarrangemang med KSLA.

18 november: Nutrition och hälsa – med fokus på lipider
Inledare: Staffan Josephson (Ordf Avd X), Wulf Becker (Livsmedelsverket), Karel
Duchen (Linköpings universitet), Björn Åkesson (Lunds universitet) och Bengt
Herslöf (Stockholms universitet).
Avdelning XI – Utbildning och forskning
Ordförande: Generaldirektör Madelene Sandström (2009–2011)
Vice ordförande: Docent Hans Bergström (2009–2010)
Vice ordförande: Rektor Thomas Andersson (2009–2011)
Sekreterare: Bengt A Mölleryd

2 september: Internt möte om strategiplanen
3 november (lunchmöte): Värdeskapande förnyelse i skogsindustrin
Inledare: Jan Wintzell (Pöyry Forest Industry Consulting), Alvar Andersson (Ortviken SCA), Johan Gullichsen (Ahlstrom), Peter Berg (McKinsey & Company)
och Pia Wågberg (Innventia).

Antal ledamöter 2009-12-31: 74 varav 29 under 65 år.
Avdelning IX – Ekonomi
Ordförande: Professor Ulf Jakobsson (2007–2009)
Vice ordförande: Direktör Peggy Bruzelius (2009–2011)
Vice ordförande: Professor Magnus Henrekson (2009–2011)
Sekreterare: Hampus Lindh

Sammanträden
29 januari: Fria universitet och högskolor i samhällets tjänst
Inledare: Daniel Tarschys (Stockholms universitet), Thorsten Nybom (Örebro
universitet), Sverker Sörlin (KTH) och Erja Heikkinen (Finlands Undervisningsministerium).

Antal ledamöter 2009-12-31: 92 varav 39 under 65 år.
7 april: Kunskapssamhällets grundstenar
Inledare: Sigbrit Franke, Thomas Ginner (CETIS, Linköpings universitet), SvenOlof Holmgren (Stockholms universitet), Jana Hejzlar (Högskoleverket) och
Marie Rådbo (Göteborgs universitet/Chalmers).

Sammanträden
12 februari: Globaliseringsrådets arbete
Inledare: Pontus Braunerhjelm (Globaliseringsrådet/KTH/Entreprenörs
forum). Moderator : Ulf Jakobsson (Ordf Avd IX). Sammarrangemang med
Avd VI.

16 september (lunchmöte): Satsning på strategiska forskningsområden i Sverige
Inledare: Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz

14 april: Finansiering i småföretag: Har vi för lite eget kapital?
Inledare: Hans Landström (Ekonomihögskolan vid Lunds universitet), Jan Herin
(Företagarnas Riksförbund), Mats Torstendahl (SEB). Moderator: Ronald Fagerfjäll (författare, ekonomijournalist). Samarrangemang med Avd VI.

17 november: Forskningens infrastruktur – mycket mer än ESS
Inledare: Lars Börjesson (huvudsekreterare i Infrastrukturkommittén) och
professor Juni Palmgren (Stockholms universitet).

24 september: The financial crisis
Inledare: Governor Mervyn King, Bank of England. Samarrangemang med Avd VI.
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Avdelning XII – Informationsteknik
Ordförande: CISO Ingrid Mogensen (2008–2010)
Vice ordförande: Vice President Gösta Lemne (2008–2010)
Sekreterare: Per Ödling/Marie Owe

26 november: Akademisammankomst – ESS, European Spallation Source
Videokonferens från IVA.
9 december: The Creative Coast – COINCO North
Föredragshållare: Knut Halvorsen (Oslo Teknopol).

Antal ledamöter 2009-12-31: 56 varav 28 under 65 år.
IVA Syd
Ordförande: Professor Jan-Eric Ståhl (Avd I) 2008–2010
Vice ordförande: Professor Marcus Aldén (Avd VII) 2006–2009
Vice ordförande: Vice verkställande direktör Cristina Glad (Avd XI) 2009–2011
Sekreterare: Ulla Svantesson, IVA

Sammanträden
18 februari: Internt möte med diskussion om IVAs strategi
Inledare: Per Ödling (IVA)
2 april: Internt möte

Möten/studiebesök
3 mars: Malmö hamn i ständig förändring
Samarrangemang med Skånska Ingenjörsklubben.
Medverkande: Lars Karlsson (Malmö Hamn) och Pia Kinhult (Region Skåne).

22 september: Internt möte
4 november: Studiebesök på SVT med tema modern it inom tv och mediebranschen
Inledare: Carl Andersson (teknisk chef), Per Björkman (teknisk strateg), Göran
Lindgren (utvecklingschef) och Johan Wahlberg (webbstrateg).

30 mars: Bioimaging och magnetkamerateknik.
Föredragning och studiebesök vid Lunds universitetssjukhus.

IVA Väst
Ordförande: Civilingenjör Ivan Öfverholm (2004–2009)
Vice ordförande: Tekn dr hc Anna Nilsson-Ehle (2005–2010)
Sekreterare: Åsa Valadi, IVA

16 april: Reglerteknik – att styra utan att märkas.
Samarrangemang med Avd VII. Medverkande: Anders Rantzer (Avd VII), Rolf
Johansson (LTH), Magnus Gäfvert (Modelon AB), Klas Nilsson (LTH), Charlotta
Johnsson (LTH).

Möten/studiebesök under 2009
5 februari: Studiebesök på Volvo Aero. Möte med Avd I.
Föredragshållare: Bengt-Olof Elfström (Volvo Aero Corp).

29 april: ESS och MAX IV: Framtidens forskningsanläggningar? Vad innebär det
för Lunds universitet och för Lunds kommun? Medverkande: Colin Carlile (ESS
Scandinavia), Nils Mårtensson (Maxlaboratoriet), Per Eriksson (Avd XI), Mats
Helmfrid (kommunalråd Lunds kommun).

18 februari: Forskning & Innovation – vilken roll kan forskningsinstituten spela?
Föredragshållare: Kaj Mårtensson (IRIS), Peter Holmstedt (RISE), Karin Markides
(Chalmers), Maria Anvret (Svenskt Näringsliv), Maria Khorsand (SP) och Anna
Nilsson-Ehle (SAFER).

26 maj: Vägval energi.
Medverkande: Lennart Billfalk (Ordf Avd II).

19 mars: Akademisammankomst – Biochips och syntetiska antikroppar ger nya
verktyg mot cancer. Videokonferens från IVA.

21 augusti: Framtidens energisystem – dagens utmaning. Samarrangemang med
IVAs Näringslivsråd.
Medverkande: Håkan Buskhe (E.ON, NR), och Maria Khorsand (SP).

1 april: Storstadsregioner i tillväxt. Möte med Avd III.
Föredragshållare: Bo Aronsson (Göteborgsregionen), Lars Ivarsson (Stadsbyggnadskontoret Göteborg), Lars-Bertil Ekman (Trafikdirektör Göteborg), Magnus
Kårestedt (Hamndirektör), Mats Petersson (Region Skåne), Christer Larsson
(Stadsbyggnadskontoret Malmö) och Erik Linn (Arkitekt).

17 september: Virtuella produktionsmetoder – vad kan de användas till och
hur utnyttjar vi dessa effektivt? Samarrangemang med IVAs Näringslivsråd.
Medverkande: Anders Carlsson och Niklas Sonesson (Volvo Car Manufacturing), Ingvar Svensson (Högskolan i Jönköping) samt Håkan Ekman (Altair
Engineering).

7 april: Hållbarhetsarbete inom kemisk industri – Viktigt för att nå målen. Möte
med Avd IV. Föredragshållare: Thomas Berglin (Eka Chemicals), Klas Hallberg
(AkzoNobel), Martin Westerlund (Eka Chemicals), Magnus Skoglund (KCK),
Bengt Andersson (Chalmers).

2 december: IVA Syds årsmöte.
2 december: Teknikafton med IVA Syd
Medverkande: Björn O. Nilsson (Avd X), IVAs vd.

3 juni: NR-frukost på AstraZeneca
Föredragshållare: Jan Lundberg.
NÄRINGSLIVSRÅDETS AKTIVITETER
4 juni: Akademisammankomst – IVAs strategiarbete. Videokonferens från IVA.
Näringslivsrådets styrelse
Lars Backsell, Recipharm AB (Ordf 2007–2009)
Erik Lautmann, Jetpak Group (Vice ordf 2007–2009)
Marie Ehrling, styrelseledamot Nordea m fl (Vice ordf 2009–2011)
Magnus Groth, Studsvik AB (2007–2009)
Lena Gustafsson, VINNOVA (2007–2009)
Hans Karlander, Karnell (2007–2009)
Åke Plyhm, direktör (2007–2009)
Birgitta Gunneflo, Stockholms Borgerskap (2008–2010)
Jens Bengtsson, Roschier Advokatbyrå AB (2008–2010)
Sekreterare: Ann Margret Malmgren, IVA

17 september: Vad händer i rymden? Studiebesök på Onsala rymdobservatorium.
Föredragshållare: Hans Olofsson (Onsala rymdobservatorium) och Magnus
Thomasson (Onsala rymdobservatorium).
29 september: Akademisammankomst – Vägval energi
Videokonferens från IVA.
19 oktober: IVAs strategi – internt möte
Föredragshållare: Svante Svensson (Avd X).
23 november: Årsmöte och teknikafton
Medverkande: Björn O. Nilsson (Avd X), IVAs vd.
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Antal ledamöter och kontaktpersoner
Näringslivsrådet bestod i slutet av 2009 av omkring 185 företag, statliga verk
och organisationer som bedriver, nyttjar eller finansierar teknisk forskning och
utveckling. Dessa representerades av 185 ordinarie ledamöter, 86 ersättare och
314 kontaktpersoner.

Association with the European Business in Russia
National Research Nuclear University "MEPhI”
Russian Research Centre – "Kurchatov Institute"
Kristall Moscow Distillery

NRs årsmöte den 11 november 2009
Ordförandeskapet – flipp eller flopp? Talare: Björn O. Nilsson, vd IVA, Lars
Backsell, ordförande IVAs Näringslivsråd, Signhild Arnegård Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv, Per Bolund, riksdagsledamot Miljöpartiet, Hans
Dalborg, ordförande Nordea, Lars G. Josefsson, koncernchef Vattenfall, Annika
Ström Melin, ledarskribent DN, Elisabeth Thand Ringqvist, politiskt sakkunnig
Näringsdepartementet och Lena Westerlund, chefsekonom LO. Moderator:
Pernilla Ström.

ÖVRIGA AKTIVITETER
16 januari: Prognos för nytt klimat – behöver näringslivet agera?
– Ett seminarium inom projektet Vägval energi
Inledare: Björn O. Nilsson (Avd X, IVAs vd), Peter Nygårds, ordförande Vägval
energi, Erland Källén (Avd VII), Gösta Walin, Göteborgs universitet.
Paneldiskussion: Per-Olof Eriksson (Avd IX), Erland Källén (Avd VII), Michael
G:son Löw (Avd IX), Gösta Walin (Göteborgs universitet). Moderator: Ann
Fernholm.

NR Frukostmöten 2009
19 februari: Arbetsförmedlingen – en resurs för näringslivet?
Föredragshållare: Angeles Bermudez-Svankvist, gd Arbetsförmedlingen.

27 januari: En svensk nollvision för växthusgasutsläpp
– Ett seminarium inom projektet Vägval energi
Projektet presenterade en ny rapport och diskuterade om en nollvision är
möjlig och hur det kan se ut. Inledare: Per Westlund (Avd III), ordförande för
arbetsgruppen, Harry Frank (Avd II), Hans Folkesson (Avd I), Nippe Hylander
(Avd VIII), Svante Svensson (Avd X). Paneldiskussion: Christel Cederberg, SIK,
Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen, professor
emeritus Lars Ingelstam, Linköpings universitet, Jan-Eric Sundgren (Avd VII).
Moderator: Ann Fernholm.

20 mars: Industri och akademi i samverkan
Föredragshållare: Pia Sandvik Wiklund, rektor LTU, Ola Johnsson, vd LKAB och
Lars-Eric Aaro, forskningschef LKAB.
27 april: Norden i den globala krisen
Föredragshållare: Björn Wahlroos, koncernchef Sampo.
3 juni: Läkemedelsindustrins betydelse för FoU i Sverige
Föredragshållare: Jan M Lundberg, Executive Vice President AstraZeneca.

20 februari: Vägval energi synar Alliansens energiuppgörelse
Medverkande: Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, generaldirektör Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen, Peter Nygårds, ordförande
Vägval energi, Bo Normark (Avd II), Senior Manager Advisory Karin Byman,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och forskningschef Gustaf Löwenhielm,
Strålsäkerhetsmyndigheten.

21 augusti: Framtidens energisystem – dagens utmaning
Föredragshållare: Håkan Buskhe, koncernchef E.ON och Maria Khorsand, vd och
koncernchef Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.
29 september: Nordiska fusioner – teori och verklighet
Föredragshållare: Lars G. Nordström, Posten.

22 februari 2009: Innovation för tillväxt på Småföretagardagarna i Örebro
IVA-projektet Innovation för tillväxt medverkar på Småföretagsdagarna i Örebro
den 3–4 februari 2010.

20 oktober: Att investera i utvecklingsländer
Föredragshållare: Mia Brunell Livfors, koncernchef Kinnevik.

2 mars: Energieffektivisering – Sveriges energianvändning och möjliga energieffektiviseringspotentialer
Vägval energi presenterade en ny rapport och diskuterade möjligheter och
begränsningar. Peter Nygårds, Swedbank och ordförande i Vägval energi, hälsade
välkommen och lämnade över till Bertil Petterson, Chalmers energicentrum,
som talade om rapporten ”Energieffektivisering – Sveriges energianvändning
och möjliga energieffektiviseringspotentialer”. Efter det följde en paneldiskussion
med medverkande av: Bertil Petterson, Chalmers energicentrum, Ulrika Jardfelt,
SABO, Mikael Hannus, StoraEnso och riksdagsledamot Per Bolund, Miljöpartiet.

INDUSTRIFORSKARGRUPPEN, IFG
IVAs Industriforskargrupp (IFG) bygger upp nätverk mellan yngre beslutsfattare
i näringslivet och forskare inom högskolevärlden. IFG har femton medlemmar med treåriga mandat. I nätverket IFG Alumni samlas ett hundratal tidigare
medlemmar.
Deltagare i gruppens resa till Moskva 12–16 oktober 2009
Civilingenjör Mårten Lindström, Ordförande IFG, More10 AB (Avd III)
Tekn dr Dario Aganovic, Accenture AB, Product Innovation & PLM
Docent Alf Andersson, Volvo Car Corporation
Professor Patrik Andreasson, Vattenfall Research & Development AB
Professor Lina Bertling, Chalmers Tekniska högskola, Inst. för Energi och Miljö
Civilingenjör Joakim Carlén, Eka Chemicals AB
Tekn dr Torbjörn Keisu, Ericsson AB
Verkställande direktör Fredrik Lagergren, KTH Executive School
Tekn dr Camilla Rööst, Södra Innovation
IFG-sekreterare: Ingrid Jansson, IVA

10 mars: Kvalitet som framgångsfaktor
IVA och SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling presenterar tre förstudier inom
ramen för projektet Kvalitet som framgångsfaktor. Medverkande: Sven Christer
Nilsson (Avd VI, Ordf i styrgruppen), Jerry Karlsson, vd SIQ, Håkan Sörman, vd
SKL, projektledare Åsa Valadi, IVA. Paneldiskussion: Anders Mellberg, vd Agria
Djurförsäkring, Lisa Lindström, vd Doberman, Torgny Wännström (Avd VI) och
Sven Christer Nilsson.
11 mars: Vägval energi – Energitinget
Vägval energi besökte energitinget, för att diskutera hur vi ska säkra energitillgången med konkurrenskraftiga priser utan att öka koldioxid-utsläppen i framtiden. Introduktion av Peter Nygårds, ordförande Vägval energi. Niklas Damsgaard,
Econ Pöyry, talade om energimarknader, Lennart Billfalk (Ordf Avd II), berättade
om teknikutveckling, Kenneth Eriksson (Avd VIII) och Helena Sjögren, ÅF, talade
om energianvändare. Paneldiskussion: Professor Christian Azar, Chalmers,
professor Filip Johnsson, Chalmers, professor Per Lundquist, KTH och Elisabeth
Nilsson, vd Jernkontoret.

Besöksställen
Svenska Ambassaden i Moskva
Exportrådet i Moskva
Lomonosov Moscow State University (MSU)
Russian Academy of Engineering Sciences
International Science and Technology Center (ISTC)
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18 mars: Discover IT Belarus
En workshop inom ramen för IVAs program för forskarsamarbete med
Vitryssland. Medverkande: Per Ödling, akademisekreterare IVA, Anders Ahnlid,
Utrikesdepartementet, Andrei Grinkevich, Vitrysslands ambassadör, Alexander
Martinkevich, Belarus High Tech Park och Natalia Makarchenko, Belarus High
Tech Park, Moderator: Curt Andersson (Avd XII)

medalsveckan om värdeskapande personalarbete och stärkt konkurrenskraft i samarbete med Volvos koncernchef Leif Johansson (Avd VI) och näringsminister Maud
Olofsson. Andra medverkande var Björn O. Nilsson (Avd X, IVAs vd) och ekon dr
Frans Melin, LTU och professor Gunn Johansson, huvudprojektledare för 3F.
1 juli: Vägval energi i Almedalen: Energianvändningen och konsumenternas
beteende
IVAs projekt Vägval energi presenterade studien Energianvändningen och
konsumenternas beteende under ett frukostmöte i Almedalen. Medverkade
gjorde Peter Nygårds, ordförande Vägval energi, Niclas Damsgaard, Econ
Pöyry, Karin Byman, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, Karin Pilsäter, ordförande Riksdagens Näringsutskott. Diskussion mellan Ulrika Jardfelt, SABO, Kjell
Jansson, vd Svensk energi, generaldirektör Tomas Kåberger, Energimyndigheten,
Björn O. Nilsson (Avd X, IVAs vd) och Peter Nygårds, som sammanfattade
diskussionen.

19 mars: Äldreliv i 2000-talets tekniklandskap – Nya förutsättningar, nya möjligheter?
Inledning av Björn O. Nilsson (Avd X, IVAs vd) och Andras Gedeon (Avd VII).
Medverkande: Specialistläkare Per Hamid Ghatan, Karolinska Institutet, Sandra
Torres, NISAL/Linköpings universitet, Niklas Gustafsson, Handelns Utredningsinstitut, Jan-Erik Hagberg, NISAL/Linköpings universitet, avdelningschef Claes
Tjäder, Hjälpmedelsinstitutet, docent Britt Östlund, Lunds universitet, Bo R
Svensson, ordförande SeniorNet, Jon Simonsson, vd Inview AB, Annika Marklund,
vd Allinwood AB, Communication Manager Anna Romboli, Ergonomidesign AB,
Erik Hörnfeldt, 3 AB. Kommentar och sammanfattning av riksdagledarmot Barbro Westerholm, Folkpartiet, professor och hedersdoktor Uppsala universitet.

1 juli: Kunskap för tillväxt.
IVAs seminarium i Almedalen om forskningens roll och dess nytta för Sverige.
Diskussioner fördes kring vad som måste till för att utnyttja den kunskapspotential som Sverige har idag och om forskning ska bedrivas för forskningens skull
eller för näringslivets utveckling. Medverkande Björn O. Nilsson (Avd X, IVAs
vd), Rikard Appelgren, vd WSP Sverige, Kristina Alsér, landshövding Kronobergs
län, Birgitta Böhlin, vd Samhall, rektor Per Eriksson, Lunds universitet, riksdags
ledamot Lars Hjälmered, Moderaterna, Utbildningsutskottet och Anneli Hultén,
kommunstyrelseordförande i Göteborg. Moderator: Cecilia Aronsson, Veckans
Affärer.

21 april: Värdera med personalekonomiska nyckeltal
Inom ramen för projektet Framgångsrika Friska Företag (3F) bjöd IVA in till
ett seminarium på temat personalekonomiska nyckeltal som vägledning för
verksamhetsutveckling. Inledning av Johan Schuber, IVA, och Johan Mellnäs, IVA.
Konkreta exempel och praktisk erfarenhet av personalekonomiska nyckeltal
presenterades: Senior Vice President Kjell Svenson, AB Volvo, Hälsochef Angelica
Björkbom, Posten AB, HR-strateg Lena Lefverström, stadsledningskontoret
Stockholms stad. Värdet av personalekonomiska nyckeltal vid investeringar
presenterades av Patrik Tigerschiöld, vd Skanditek. Eftermiddagen summerades
av professor Gunn Johansson, huvudprojektledare 3F.

10 september: Kickoff för IVAs nya projekt Innovation för tillväxt
IVA höll ett första möte för projektet Innovation för tillväxt, där förutsättningarna för ökad ekonomisk tillväxt och nya jobb diskuterades. Medverkande:
Marcus Wallenberg, ordförande SEB och ordförande Innovation för tillväxt, Lena
Treschow Torell, preses IVA, Björn O. Nilsson (Avd X), IVAs vd, Thomas Malmer,
projektchef IVA. Diskussion om Sveriges innovationsmöjligheter i den globala
kunskapsekonomin med Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län, Johan
Hernmarck, Provider Venture Partners, förbundsordförande Stefan Löfven, IF
Metall, Gunilla von Platen, grundare och vd Xzakt Kundrelation AB, Göran Sandberg, rektor Umeå universitet och näringsminister Maud Olofsson. Moderator:
Sharon Jåma.

22 april: Vad styr ungdomars val av utbildning; vad säger forskningen?
IVAs kommitté för Människa, Teknik och Samhälle (MTS) tog initiativ till att
diskutera orsakerna till den vikande tillströmningen till ingenjörsutbildning. Syftet
var att diskutera och belysa problemets bakomliggande orsaker.
Inledare: Björn O. Nilsson (Avd X, IVAs vd), Jan Olof Carlsson, MTS-kommitténs
ordförande, professor Svein Sjöberg, Oslo Universitet, professor Peter Waara,
Uppsala universitet. Diskussion med inledare samt professor Ulf P Lundgren,
professor Torbjörn Hedberg och Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare
Camilla Modeér (Avd XI).

29 september: Slutseminarium med IVAs projekt Vägval energi
Inledning av Lena Treschow Torell, preses IVA, Peter Nygårds, ordförande
Vägval energi och Staffan Eriksson, huvudprojektledare Vägval energi, IVA,
berättade om slutsatser och förslag från projektet Vägval energi. Övriga medverkande: Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, Lars Bergman,
rektor HHS, Karin Byman, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk vindenergi, Bo Normark, vd Power Circle, Carl Berglöf,
KTH Reaktorfysik, Göran Nilsson Axberg, Stockholm Environment Institute
and Stockholm Resilience Centre, riksdagsledamot Per Bolund, Miljöpartiet,
riksdagsledamot Alf Eriksson, Socialdemokraterna, riksdagsledamot Nina
Larsson, Folkpartiet, riksdagsledamot Sigfrid Leijonhufvud, Kristdemokraterna,
riksdagsledamot Lars Lindblad, Moderaterna och riksdagsledamot Kent Persson, Vänsterpartiet, Björn O. Nilsson (Avd X), IVAs vd, James Drake, professor
Fusion Plasma Physics, Gunnar Asplund, hedersdoktor KTH och direktör
Tomas Ries, Utrikespolitiska Institutet i Stockholm.

29 april: Drivkrafter för internetentreprenörer. Frukostmöte med Ambient
Sweden
Projektet bjöd in till ett tillfälle att möta och inspireras av några av Sveriges
främsta internetentreprenörer. De som tidigare har bidragit och även framöver
kommer att bidra till att positionera Sverige som en ledande internetnation.
Medverkade gjorde: Måns Adler, grundare av företaget Bambuser, Jonas Lejon,
grundare av Bloggy, Östen Mäkitalo (Avd XII), Staffan Truvé (Ordf Ambient
Sweden, Avd XII) och Kia Höök (Avd XII).
12 maj: Avslutningskonferens med Mentor4Research
Prisutdelning till vinnaren av årets mentorprogram Daniel Lundin, Linköpings
universitet, med mentorn Johan Ahlström. Inledning av Björn O. Nilsson (Avd X,
IVAs vd) och professor Hervé Lebret, EPFL, samt presentationer från finalisterna
stod på programmet.
5 maj: Power Circle Årskonferens
Temat för året var Sverige och Norden som ett ledande elkrafttekniskt utvecklingskluster. Deltagare i den följande debatten var Tomas Kåberger, Energimyndigheten, Håkan Brynielsson, Kalmar Regionförbund, Tore Helmersson, Innovatum,
Håkan Sandberg, Autoadapt AB, Viveka Wahlstedt, Svensk-amerikanska handelskammaren. Andra medverkande var Stig Göthe, ordförande Power Circle, Bo
Normark, vd Power Circle och Christer Asplund, projektledare Power Circle.

22 oktober: Royal Technology Forum 2009
IVAs projekt Prioritering för forskning och innovation presenterade sin rapport
om forskningsprioriteringar. Björn O. Nilsson (Avd X), IVAs vd, inledde dagen
tillsammans med Ted Fjällman, projektledare IVA, som presenterade slutsatser
från rapporten Strategies for research prioritisation – A comparison of six small
to medium-sized economies. Övriga medverkande: Högskolerektor Antonio
Loprieno, CRUS, University of Basel, Robert Lo, forskare, ITRI, Taiwan, Jasper
Deuten, konsult Technopolis Group Netherlands, Charles Edquist, chef för
CIRCLE, Lunds universitet och Lars-Göran Rosengren, projektets ordförande.
Moderator: Arne Wittlöv (Avd I).

29 juni: Personalen stärker varumärket!
IVAs projekt Framgångsrika Friska Företag arrangerade ett seminarium under Al-
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23 oktober: Internetevangelisten Vinton Cerf gästade IVA
Vinton Cerf (Utl ledamot), vice vd Google, besökte IVA inom projektet Ambient Sweden. I ett öppet samtal diskuterades internets framtid och utveckling
världen över och vad en internetstrategi för Sverige bör innehålla. Övriga
medverkande: Björn O. Nilsson (Avd X), IVAs vd och Staffan Truve (Avd XII),
ordförande Ambient Sweden och vd SICS.

19 november: Nanotechnology for growth
IVA bjöd in till ett seminarium för att dela erfarenheter av nanoteknologi för
tillväxt, i Ryssland och Sverige. Medverkande: Anatolij Tjubais, vd Rusnano,
IVAs vd Björn O. Nilsson (Avd X), Ulf Holmgren, Vinnova och Tommy Nilsson,
Industrifonden.
20 november: Långsiktiga Spåret
Slutkonferens för IVAs projekt Långsiktiga Spåret. Dagen inleddes av projektets
ordförande Staffan Håkanson som presenterade slutrapporten. Staffan Hultén
och Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan i Stockholm, beskrev scenarier
för järnvägens utveckling till 2035. Gunnar Malm, Arlanda Infrastructure, Guy
Ehrling, Näringslivets transportråd och Björn Östlund, Banverket, kommenterade projektets resultat. Moderator: Stig Larsson.

23 oktober: IVAs Högtidssammankomst 2009
IVAs 90:e Högtidssammankomst ägde rum fredagen den 23 oktober. 800
personer lyssnade på IVAs vd Björn O. Nilssons tal om miljö och klimat. Fyra
medaljörer mottog IVAs guldmedalj: Antonia Ax:son Johnson (IVAs Stora
guldmedalj till en företagsledare och entreprenör med människan i fokus),
direktör Gunnar Bark (IVAs Guldmedalj till en banbrytande entreprenör
som räddat liv), professor Hans Wigzell (IVAs Guldmedalj till smittande
entertainer och entreprenör inom bioteknik) och teknologie hedersdoktor
Yngve Bergqvist (IVAs Guldmedalj till konstnärlig och teknisk entreprenör
inom is och snö). Efter prisutdelning och tal i konser thuset väntade middag
och fest i Stadshuset.

3 december: Den nya innovationen – Danmark och Finland i fokus
Frukostmöte inom ramen för IVAs projektet Innovation för tillväxt. Ett samtal
utifrån den danska och finska regeringens rapport The New Nature of Innovation mellan generaldirektör Charlotte Brogren, Vinnova, och Jørgen Rosted,
Fora, som ligger bakom rapporten. Moderator: IVAs vd Björn O. Nilsson (Avd
X).

3 november: Byggherredag på IVA
I samverkan med föreningen Byggherrarna och forskningsrådet Formas bjöd
IVA in till ett seminarium. Via praktiska exempel visades nyttan av FoU (verksamhetsutskott för forskning och utveckling) och högskolesamverkan.
Medverkande: Mats Björs, vd Byggherrarna, Örjan Wikforss (Avd III), Sture
Blomgren, Formas, Martin Bergdahl, Byggherrarna, Bo Olsson, Banverket, Marianne Grauers, Vägverket, Åke Skarendahl, Cerbof och Formas/BIC, Olle Vogel, KKstiftelsen, Peter Johansson, Högskolan Jönköping, Paula Femenias, Chalmers, Hans
Bergenståhl, Fortifikationsverket, Thomas Samuelsson, Prifloat, Lennart Dage,
Vägverket, Anders Vennström, LTU, Annika Strömberg, HiG, Nina Ryd, Chalmers,
Robert Wibom, Fortifikationsverket och Henrik Örneblad, HugeFastigheter AB.
Moderator: Martin Bergdahl.

14 december: Kickoff för IVAs tjänsteinitiativ
Lars Backsell, ordförande IVAs Näringslivsråd och Sven-Christer Nilsson (Ordf
Avd VI) välkomnade till ett första möte för IVAs nya nätverk Tjänsteinitiativet.
Medverkande: Jens Bengtsson (NR styrelse), Tommy Bergkvist, SMI, generaldirektör Charlotte Brogren, Vinnova, Marie Ehrling (NR styrelse), Karl-Olof
Hammarkvist (Avd IX, Vice preses), Magnus Henrekson (Vice ordf Avd IX),
Christina Johannesson, FBA Forum for Business Administration, Hans Karlander
(NR styrelse), Erik Lautmann (NR styrelse), Sara Modig, Näringsdepartementet,
Elisabeth Nilsson (Vice ordf Avd V), Pia Sandvik Wiklund, rektor LTU och Per
Ödling, akademisekreterare IVA.

5 november: Euro-CASE årsmöte
Konferensen handlade om hur ungdomars intresse för teknik och vetenskap
kan ökas. Medverkande: Lena Treschow Torell, preses IVA och ordförande i
Euro-CASE, Björn O. Nilsson (Avd X), IVAs vd, högskole- och forskningsminister Tobias Krantz, gd Odile Quintin, Europeiska kommissionen för Utbildning,
lärande, kultur och ungdomsfrågor, Frédéric Sgard, Global Science Forum,
OECD, Jan-Eric Sundgren (Avd VII), Matthew Harrison, Royal Academy of
Engineering, Hans Corstjens, direktör Platform Bèta Techniek, Eva Müller, vd
Wissensfabrik, Rolf Hügli, vd Swiss Academy of Engineering Sciences, Jacques
Levy, direktör Ecole des Mines de Paris och Gerd Bergman, KVA. Moderator:
Eva Krutmeijer.

STYRGRUPPER I IVAs PROJEKT
Framgångsrika Friska Företag
Verkställande direktör Leif Johansson, Volvo (Avd VI) (Ordf)
Personaldirektör Kjell Svenson, Volvo (Vice ordf)
Professor Mats Engwall, INDEK, KTH
Professor Olle Isaksson, Sahlgrenska Sjukhuset
Handläggare Pär Larsson, Avd för Kompetensområden, VINNOVA
Verkställande direktör Patrik Tigerschiöld, Skanditek Industriförvaltning
Verkställande direktör Björn O. Nilsson, IVA
Marie Gothin, chef, marknadsansvar, Alecta
F.d. verkställande direktör Torgny Wännström, AFA
Huvudprojektledare: Professor Gunn Johansson (Avd VI)

10 november: Framgångsrika Friska Företag – Symposium 3F
Slutkonferens för IVAs projekt Framgångsrika Friska Företag (3F)
Inledare: Leif Johansson, ordförande 3F, Michael Beer, Harvard Business School,
Gunn Johansson, huvudprojektledare 3F, auktoriserad revisor Johan Adolphson,
BDO Nordic AB. Paneldiskussioner först med Nils Arthur, vd Profilgruppen,
Karin Bernadotte, vd MSD och Leif Johansson. Sedan med Carl Bennet (Avd
XI), Ramsay Brufer, ägaransvarig Alecta och Cecilia Daun Wennborg, vice vd
Ambea. IVAs vd Björn O. Nilsson (Avd X) summerade dagen. Moderator:
Henrik Frenkel, affärsjournalist.

Mentorprogrammet
Direktör Rolf Skoglund (Avd XII) (Ordf)
Direktör Kerstin Sirvell (Avd X)
Direktör Annika Espander
Professor Hans Sievertsson (Avd X)
Direktör Elisabeth Lindner (Avd X)
Styrelseledamot Jan Andersson
Konsult Bo Möllstam
Generaldirektör Per-Erik Sandlund
Projektledare: Anders Gezelius, Strategize
Generaldirektör Lena Johansson, Kommerskollegium,
panelordf Miljöarbete i offentlig sektor
Huvudprojektledare: Projektchef Thomas Malmer, IVA

16 november: A Global Grid to Reduce CO2 Emissions
– potential and challenges
IVA bjöd in till ett seminarium med professor Jun-Ichi Nishizawa, en av
Japans mest framstående forskare och uppfinnare. Övriga medverkande var :
IVAs vd Björn O. Nilsson (Avd X), generalsekreterare Edvard Fleetwood,
Sweden-Japan Foundation, Gunnar Asplund, hedersdoktor KTH, Lars Jacobsson, Vattenfall Nordic och Thiemo Gropp, Deser tec Foundation. Paneldiskussion mellan riksdagsledamot Per Bolund, Miljöpar tiet, Sture Larsson, Svenska
Kraftnät, Tomas Ries, Utrikespolitiska institutet. Moderator : Bo Normark, vd
Power Circle.

Scorecard.se
Direktör Dan Jangblad, Saab (Ordf)
Universitetskansler Anders Flodström (Avd VII)
Förbundsdirektör Ann-Marie Fransson, IT&Telekomföretagen AB
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Verkställande direktör Björn O. Nilsson IVAs vd (Avd X)
Vice president Ulf Wahlberg, Industry & Research Relations, Ericsson AB
Enhetschef Jonas Wallberg, VINNOVA
Direktör Björn Stattin, Dignitet
Projektledare: Staffan Eriksson, IVA

Innovation för tillväxt
Marcus Wallenberg, SEB (Ordf)
Kristina Alsér, Jönköpings län
Maria Anvret, Svenskt Näringsliv
Lars Backsell, Recipharm AB
Charlotte Brogren, Vinnova
Anders Ekblom, AstraZeneca AB
Johan Hernmarck, Provider
Christina Lugnet, Tillväxtverket
Stefan Löfven, Metall
Björn O. Nilsson, IVA
Göran Sandberg, Umeå universitet
Melker Schörling, Melker Schörling AB
Huvudprojektledare: Thomas Malmer, IVA

Långsiktiga spåret
Staffan Håkansson, Ordförande
Nils Edström, Banverket
Stefan Östlund, KTH
Håkan Jansson, Näringsdepartementet
Henrik Tengstrand, Bombardier Transportation Sweden
Roger Kristenson, Järnvägsforum
Peder Wadman, Tågoperatörerna
Staffan Hultén, Handelshögskolan i Stockholm
Carl Naumburg, VINNOVA (t.o.m. 2008)
Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan i Stockholm
Pelle Andersson, Green Cargo (våren 2009)
Projektledare: Hampus Lindh, IVA (t.o.m. våren 2009)
Projektledare: Arvid Söderhäll, IVA (fr.o.m våren 2009)

Transport 2030
Ordförande: Ulrika Francke, vd Tyréns AB (Avd III)
Minoo Akhtarzand, gd Banverket
Lena Erixon, gd Vägverket
Lena Gustafsson, vice gd Vinnova (Avd X)
Staffan Håkanson, (Avd VI)
Håkan Larsson, styrelseordförande Schenker AB
Erik Lautmann, vd Jetpak Group
Dan Lundvall, direktör Luftfartsverket
Kent Eric Lång, vd Mecel AB
Thomas Malmer, projektchef IVA
Åke Niklasson, vd Volvo Logistics AB
Lars-Göran Rosengren, direktör Innovation Strategy & Policy, AB Volvo (Avd XI)
Elisabet Salander Björklund, evp Stora Enso (Avd VIII)
Lars Stenqvist, svp Scania CV AB
Torbjörn Suneson, strategidirektör Vägverket
Projektledare: Jonas Sundberg, Sweco

Vägval energi
Peter Nygårds, Swedbank (Ordf)
Helén Biström, vice vd, Vattenfall Norden
Björn Carlsson, ekonom
Michael G:son Löw, vd Preem
Tomas Hallén, Teknisk direktör Akademiska hus
Kjell Jansson, vd Svensk Energi
Thomas Korsfeldt, STEM tom mars 08, sedan fristående
Erik Lautmann, vd Jetpak
Thomas Malmer, Projektchef IVA
Elisabeth Nilsson, vd Jernkontoret
Birgitta Palmberger, avdelningschef Energimyndigheten
Huvudprojektledare: Staffan Eriksson, IVA

Energiboken II
Professor Bengt Kasemo (Avd II)
Utvecklingsledare Gerd Bergman, NTA 		
Professor Eric Giertz, KTH (Avd VI)
Projektledare Dick Hedberg, Energiutskottet, KVA
Direktör Christer Sjölin (Avd IV)				
Professor Harry Frank (Avd II)
Projektledare: Elin Vinger, IVA

Ambient Sweden
Staffan Truvé, SICS (Ordf)
Peder Ramel, Tre
Marianne Treschow, PTS
Ulf Wahlberg, Ericsson
Lars Stugemo, HIQ
Östen Mäkitalo, KTH
Anders Bruse, TeliaSonera
Östen Frånberg, IVA
Huvudprojektledare: Staffan Eriksson, IVA

Staden i fokus
Ulrika Francke, VD Tyréns AB (Ordf)
Örjan Wikforss, professor KTH,
Hans Wohlin, tekn.lic, fd stadsbyggnadsdirektör i Stockholm
Kristina Grange, tekn.dr, forskare KTH.

Power Circle
Stig Göthe, tidigare forskningschef och VD Vattenfall (Ordf)
Morgan Andersson, VD, Elforsk
Lars Nordström, Universitetslektor, Industriella informations- och styrsystem,
KTH
Sture Larsson, Teknisk direktör, Svenska Kraftnät
Karl Elfstadius, Global chef för ABB:s Smart Grid-program , ABB
Johan Söderbom, Programchef Koncernstab FoU, Vattenfall
Håkan Brynielsson, Regiondirektör, Kalmar regionförbund
Thomas Malmer, IVA

Prioritering för forskning och innovation
Direktör Lars Göran Rosengren (Avd XI) (Ordf)
Docent Andras Gedeon, Medtech (Avd VII)
Direktör Göran Marklund, Vinnova
Verkställande direktör Lennart Ohlsson (Avd XI)
Docent Dag Sigurd, IT (Avd VII)
Landshövding Per Unckel
Länsråd Pia Sandvik-Wiklund
Projektledare: Ted Fjällman, IVA

NTA
Björn O. Nilsson, IVA
Gunnar Öquist, KVA
Sven-Olof Holmgren, KVA/NTA Utveckling
Thomas Brandin, Linköpings kommun
Gillis Persson, NTA Produktion och Service ekonomisk förening
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UTMÄRKELSER, STIPENDIER OCH PRISER

BESVARADE REMISSER

Stor Guldmedalj
Direktör Antonia Ax:son Johnson, styrelseordförande Axel Johnson AB (Avd VI)
för hennes stora insatser som entreprenör och företagsledare där ledarskapet
präglats av engagemang, långsiktighet, hög affärsetik och ett starkt intresse för
människan.

Yttrande 2009-02-17: EU-Kommissionens Grönbok KOM(2008) 782 daterad
13 november 2008 med titeln ”Mot ett tryggt, hållbart och konkurrenskraftigt
europeiskt energinät”
Yttrande 2009-03-16: Innovationer och företagande – Sveriges framtid (SOU
2008:121)

Guldmedalj
Direktör Gunnar Bark för hans avgörande insatser vid uppbyggnaden av det
världsledande företaget Autoliv. Genom hans entreprenörskap utvecklades
Autoliv från ett bilbältesföretag till att omfatta den totala säkerhetsmiljön i
bilen.

Yttrande 2009-03-30: En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109)
Yttrande 2009-04-29: Självständiga lärosäten – Betänkande från Autonomiutredningen (U 2007:11) (SOU 2008:104)

Teknologie hedersdoktor Yngve Bergqvist, AB Icehotel, för ett kreativt konstnärligt och tekniskt entreprenörskap som på ett unikt sätt utnyttjar de naturliga
förutsättningar som finns i Norrland – snö, is och mörker – men också de
möjligheter som skapas i gränsöverskridande möten mellan näringslivet och
modern konst.

Yttrande 2009-08-19: Nya regler för Vetenskapsrådet och ämnesråden m m
(U2009/4448/F)

Professor Hans Wigzell, Karolinska Institutet (Avd X) för att han som entreprenör genom engagemang och entusiasm skapat en plantskola för nya bioteknikföretag i Sverige. Detta har bidragit till att förstärka Karolinska Institutets ledande
ställning inom den medicinska forskningen.

Yttrande 2009-10-13: Gåvoincitamentsutredningens betänkande Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet (SOU 2009:59)

Yttrande 2009-08-26: Ett användbart och tillgängligt försvar, Stödet till Försvarsmakten (Fö 2009:A)

PUBLIKATIONER
Minnesskrift
Fredrik Vilhelm Hansen (1862–1929) och J Gustaf Richert (1857–1934) för
deras insatser att på ett fundamentalt sätt bidra till vattenkraftens utbyggnad
och att utveckla vattenkraftens viktiga roll i vår nationella energiförsörjning.
Författare: Tekn dr Lennart Billfalk (Avd II) och professor Klas Cederwall (Avd
III).

IVA-aktuellt 2009
Under året kom tidningen ut nio gånger. Totalt distribuerades drygt 57 000
exemplar. IVA-aktuellt når läsare i ett trettiotal länder. Upplagan har vid alla
utgivningstillfällen varit över 6 200. Närmare 300 nya prenumeranter tillkom via
webb och mejl.

AkzoNobel Science Award
Professor Carl Borrebaeck och professor Thomas Laurell tilldelades AkzoNobel
Science Award Sweden 2009 för banbrytande och gränsöverskridande forskning som omsatts till praktisk nytta inom det medicinska området och andra
discipliner.

Fyrtio procent av alla artiklar är direkt genererade av IVAs verksamhet. 63 av
IVAs möten (akademi, projekt och NR) har refererats. Därutöver har flera ledamöter blivit intervjuade. Energi tillsammans med forskning och utbildning har
varit de ämnen som fått störst spaltutrymme. Även företagande och ekonomi
hör till de områden som uppmärksammats särskilt. Totalt innehöll IVA-aktuellt
209 längre artiklar och 245 notiser. Redaktionen har därutöver publicerat ett
40-tal kortare nyhetsartiklar på iva.se.

AkzoNobel Science Award Sweden är ett pris, donerat av AkzoNobel, och som
delas ut för banbrytande vetenskapligt arbete som i huvudsak utförts i Sverige
genom gränsöverskridande forskning och som vilar på ingenjörsvetenskaplig
grund. Pristagaren utses av IVA med hjälp av en jury. Priset har sedan 1999
delats ut i Sverige vartannat år.

IVA-M-serien
IVA-M 401 En svensk nollvision för växthusgasutsläpp, en rapport inom ramen
för projektet Vägval energi, 2009, 28 s.

Carl Mannerfelt-priset
Susanna Baltscheffsky belönades med 2009 års Carl Mannerfelt Pris för sin rikt
dokumenterade journalistiska förmåga att sprida kunskap om och engagemang
för miljöfrågor. På ett kunnigt, djärvt och innovativt sätt berättar hon om viktiga
miljöhändelser, förklarar samband, granskar alla aktörer i samhället och bjuder in
läsaren till sensuella utflykter i naturen.

IVA-M 402 Kvalitet och föredömen – Vad står kvalitet för idag, En delrapport i
projektet Kvalitet som framgångsfaktor – en förstudie, 2009, 32 s.
IVA-M 403 Energieffektivisering – möjligheter och hinder, en delrapport inom
ramen för projektet Vägval energi, 2009, 36 s.

Carl Mannerfelt-priset delas ut i samarbete mellan IVA och Världsnaturfonden,
WWF. Priset bygger på en donation av fil dr Carl M:son Mannerfelt, som
kombinerat arbete i ledande ställning inom näringslivet med engagemang
inom miljövård och naturgeografisk forskning. Priset är tänkt att stimulera till
lösningar som kombinerar ett hållbart bruk av naturresurser med utveckling
inom teknik och ekonomi. Prisets motto är “Conservation and development”.
I juryn finns representanter för Världsnaturfonden WWF, Svenskt Näringsliv
och IVA.

IVA-M 404 Energimarknaderna och de energipolitiska vägvalen, 2009, 32 s.
IVA-M 405 Vägval för framtidens teknikutveckling, rapport inom ramen för
projektet Vägval energi, 2009, 36 s.
IVA-M 406 Vägval för framtidens energianvändning, 2009, 32 s.
IVA-M 407 Personalen stärker varumärket, Framgångsrika Friska Företag (3F) i
samverkan med ED Johan Anselmsson och ED Frans Melin, Ekonomihögskolan,
Lunds universitet, 2009, 34 s.
IVA-M 408 Minnesskrift, A Tribute to the Memory of Fredrik Vilhelm Hansen
(1862–1929), Johan Gustaf Richert by Lennart Billfalk and Klas Cederwall, 2009, 48 s.
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ANSLAG TILL IVAs VERKSAMHET
Akademien mottog externa anslag till specifika projekt som annars inte kommit
till stånd och som vi därför särskilt vill tacka för. Nedan redovisas givare av anslag
överskridande 500 kkr.

IVA-M 409 Scenarier för järnvägens utveckling fram till 2035,
En rapport från IVA-projektet Långsiktiga Spåret av Gunnar Alexandersson och
Staffan Hultén. Handelshögskolan i Stockholm, 2009, 64 s.
IVA-M 410 De fem vägvalen, Huvudrapport från projektet Vägval energi, 2009,
44 s.

ABB
AFA
Alecta
Banverket
Energimyndigheten
Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond
Formas
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialkunskap
Innovationsbron
KK-stiftelsen
Luftfartsverket
Mistra
Näringsdepartementet
Riksbankens Jubileumsfond
Sida
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Svensk Energi
Svenska Institutet
Svenskt Näringsliv
Tillväxtverket
Vattenfall
Vinnova
Vägverket
Ångpanneföreningens forskningsstiftelse

IVA-M 411 Strategies for research prioritisation – A comparison of six small to
medium-sized economies, 2009, 52 s.
IVA-M 412 Så skapas framgångsrika friska företag – En verksamhetsrapport från
IVA-projektet 3F, 2009, 108 s.
IVA-M 413 Energi – möjligheter och dilemman, en skrift framtagen inom ramen
för IVAs och KVAs projekt ”Vetenskap & Vardag – Aspekter på energi” där ledamöter från IVAs Energi och Miljöråd samt KVAs Energiutskott har medverkat.,
andra upplagan, 2009, 126 s.
IVA-M 414 Ökad spårtrafik utvecklar Sverige – Slutrapport från IVA-projektet
Långsiktiga Spåret, 2009, 36 s.
IVA-R-serien
IVA-R 463 Kvalitet som framgångsfaktor – en intervjuanalys, 2009, 16 s.
IVA-R 464 Kvalitet som konkurrensmedel med ett internationellt perspektiv,
2009, 10 s.
IVA-R 465 Utvärdering av IVAs och Innovationsbrons mentorprogram för ökad
samverkan mellan akademi och näringsliv, 2009, 12 s.
IVA-R 465 Utvärdering av IVAs och Innovationsbrons mentorprogram för ökad
samverkan mellan akademi och näringsliv, 2009, 12 s.
IVA-R 467 Strategiskt hr-arbete och varumärkesutveckling, Framgångsrika Friska
Företag, 2009, 44 s.

OMBUDSMAN
Regeringsråd Marianne Eliason

REVISORER
Justitieråd Bo Svensson
Professor Lars-Gunnar Mattsson (Avd VI)
Aukt revisor Jan Larsson
Revisorssuppleanter
Civilekonom Bertil Edlund (Avd VI)
Aukt revisor Jan Palmqvist

IVAs PLACERINGSRÅD
Anne-Marie Pålsson (ordf)
Kerstin Hessius
Björn O. Nilsson
Björn Savén
Lotta Thörn
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ivas konferenscenter:

Mitt i händelsernas centrum...

...finner du ivas konferenscenter, som
sedan länge är en uppskattad och central
möteslokal för företag, organisationer och
självklart för IVAs egna möten. Den stora
foajén, med utrymme för mingel och fikapauser, är hjärtat i vårt center. Foajén är platsen
för eftersnack, idékläckande och möten människor emellan..
Under 2009 har det hållits drygt 1500 möten hos oss. Detta gör IVAs Konferenscenter
till en av Stockholms ledande anläggningar.
Det centrala läget, den moderna tekniken
samt professionell och hjälpsam personal ger
tillsammans en mycket funktionell mötesplats.
Välkommen till oss!
fakta om ivas konferenscentrum

Totalt tio möteslokaler för 4–175 personer.
Mat från välkända restaurang Grodan.
Flera vackra festlokaler, med plats för upp till
175 personer (den största på 140 kvadratmeter).
Besöksadress: Grev Turegatan 16
Telefon: 08-791 30 00
Fax: 08-791 30 59
Läs mer på vår webbplats:
www.ivaskonferens.se

IVAs ledning och personal
akademikollegiet förbereder beslut i presidiet. Kollegiet ger
också rekommendationer om akademiens programverksamhet
och andra aktiviteter som berör IVAs samtliga tolv avdelningar.
Kollegiets sammansättning år 2009 (exkl suppleanter):

leds av ett presidium, som är akade
miens styrelse. Presidiet är även styrelse för Kungl. Ingenjörs
vetenskapsakademiens stiftelse. Preses, presidiets ordförande,
leder akademiens sammankomster och presidiets sammanträden.
Presidiet har år 2009 haft följande sammansättning:

akademiens verksamhet

Professor Lena Treschow Torell
Direktör Jan Uddenfeldt
vice preses Adj professor Karl-Olof Hammarkvist
vice preses Generaldirektör Charlotte Brogren
vice preses Rektor Peter Gudmundson
näringslivsrådets ordförande Styrelseordförande
Lars Backsell
verkställande direktör Professor Björn O. Nilsson
preses

vice preses

näringslivsrådet har en egen styrelse och utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordföranden ingår i IVAs styrelse,
presidiet. Näringslivsrådets styrelse hade under 2009 följande
sammansätting:

Lars Backsell, Recipharm AB
Erik Lautmann, Jetpak Group
vice ordförande Marie Ehrling, Nordea
ledamot Magnus Groth, Studsvik AB
ledamot Lena Gustafsson, VINNOVA
ledamot Hans Karlander, Karnell
ledamot Åke Plyhm, Direktör
ledamot Birgitta Gunneflo, Stockholms Borgerskap
ledamot Jens Bengtsson, Roschier Advokatbyrå AB
ordförande

vice ordförande

Professor Lena Treschow Torell (Avd V) Preses
Professor Björn O. Nilsson (Avd X) Verkställande direktör
Professor Margareta Norell Bergendahl Ordf Avd I
Exec. Vice President Lennart Billfalk Ordf Avd II
Professor Örjan Wikforss Ordf Avd III
Direktör Gunnar Svedberg Ordf Avd IV
Professor Thomas Johannesson Ordf Avd V
Direktör Sven-Christer Nilsson Ordf Avd VI
Professor Erland Källén Ordf Avd VII		
Direktör Johan Lindman Ordf Avd VIII
Professor Ulf Jakobsson Ordf Avd IX
Professor Staffan Josephson Ordf Avd X
Generaldirektör Madelene Sandström Ordf Avd XI
CISO Ingrid Mogensen Ordf Avd XII
Professor Jan-Eric Ståhl (Avd I) Ordf IVA Syd
Civilingenjör Ivan Öfverholm (Avd II) Ordf IVA Väst
Civilingenjör Mårten Lindström (Avd III) Ordf IFG
Styrelseordförande Lars Backsell Ordf Näringslivsrådet

Professor Björn O. Nilsson
Lars Fog
kommunikationschef Camilla Koebe
projektchef Thomas Malmer
vd-assistent Marie Owe
ekonomichef Lotta Thörn
akademisekreterare Per Ödling

ivas ledningsgrupp

verkställande direktör

Består av akademiens vd samt ledarna för akademiens
kanslifunktioner. Ledningsgruppen svarar för akademiens
löpande verksamhet och att i enighet med akademiens
verksamhetsmål driva såväl akademi- som programverksamhet.

fastighetschef

ivas kansli finns på Grev Turegatan i Stockholm. Inom kansliet återfinns ett antal funktioner som på olika sätt bidrar till att driva och
serva akademiens verksamhet. Kansliet består av IVAs ledningsgrupp samt en stab för projekt- och akademiärenden, kommunikation,
ekonomi och personal, fastighet, it och kopiering, redaktion för tidningen IVA-aktuellt samt IVAs Konferenscenter. Under perioder
kompletteras kansliets fasta stab med personer verksamma i IVAs projektverksamhet.
följande personer har arbetat på ivas kansli under året:

Caroline Ankarcrona, projektledare
Göran Arvidsson, koordinator
Christer Asplund, projektledare
Ann-Margret Back, assistent
Sheryhan Benzon, konferensservice
Erika Björkander Röstlund, ungdomspool
Gunilla Björksiöö, kommunikatör
Birgitta Björkskär, pressansvarig
Sebastian Björkskär, ungdomspool
Torbjörn Brown, konferenschef
Frida Cederborg, ungdomspool
Paulina Cewe Jönsson, receptionist
Siv Engelmark, skribent
Anna Ericsson, ungdomspool
Barbara Eriksson, personalansvarig
Oskar Eriksson, ungdomspool
Staffan Eriksson, projektledare
Johanna Essemyr, projektledare
Ted Fjällman, projektledare
Lars Fog, fastighets- och it-chef
Anna-Karin Friskopps, konferensbokning
Östen Frånberg, projektledare
Håkan Gergils, senior advisor
Stig Göthe, projektledare
Patric Holmström, it-serviceansvarig

Kirsti Häcki, projektassistent
Per Isaksson, kommunikatör
Ingrid Jansson, avdelningskoordinator
Gunn Johansson, projektledare
Olle Johansson, projektsamordnare
Marie Johansson, ekonomiassistent
Teresa Jonek, avdelningssekreterare
Camilla Koebe, kommunikationschef
Malin Kratz, konferensbokning
Cecilia Kågemark, ekonomiassistent
Maria Lagerstrand, projektledare
Henrik Lagerträd, kommunikationsassistent
Andreas Larsson, konferensteknik
Niklas Lenner, konferensbokning
Kenneth Leverbeck, redaktör och skribent
Hampus Lindh, kommunikatör,
projektledare
Thomas Malmer, programchef
Ann-Margret Malmgren, assistent
Linn Marander, receptionist
Johan Mellnäs, projektledare
Åsa Minoz, projektledare
Bengt Mölleryd, projektledare
Björn O. Nilsson, vd
Asal Noorizadeh, bloggredaktör

Bo Normark, projektledare
Anders Nylander, marknadsansvarig
konferens
Lennart Ohlsson, vaktmästare
Rickard Olsson, driftansvarig it
Marie Owe, vd-assistent
Therése Pettersson, ungdomspool
Eva-Lotta Ramfors, kommunikatör
Pär Rönnberg, chefredaktör
och ansvarig utgivare
Johan Schuber, projektledare
Leif Sjöström, generalsekreterare STYFF
Eva Stattin, kommunikatör, projektledare
Markus Strömberg, konferensservice
Jonas Sundberg, projektledare
Ulla Svantesson, internationell koordinator
Arvid Söderhäll, projektledare
Marika Thunberg, kanslikoordinator
Lotta Thörn, ekonomichef
Åsa Valadi, avdelningssekreterare
Elin Vinger, projektledare
Sara Åkerlind, receptionist
Per Ödling, akademisekreterare
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