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Grundad
1919
IVA är världens äldsta
ingenjörsvetenskapsakademi,
grundad 1919. De drygt 900
svenska ledamöterna är upp
delade i tolv avdelningar med
skilda vetenskapliga inriktningar
inom teknik och ekonomi.
IVA har också närmare
300 utländska leda
möter.
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Unikt
nätverk
IVAs nätverk består av
beslutsfattare och experter
från näringsliv, akademi och
förvaltning. Här finns kunskap
och erfarenhet från
svenska och utländska
ledamöter och företagen
i IVAs Näringslivs
råd.
Näringslivsrådet
Sedan drygt femtio år
är Näringslivsrådet en del av
IVA. Det säkrar akademiens
förankring i näringslivet och
utgör ett långsiktigt finansiellt
stöd. I Näringslivsrådet ingår
drygt 200 företag och
organisationer.

Kungen
beskyddar
H.M. Konungen är IVAs
högste beskyddare. Han
deltar aktivt i olika delar av
verksamheten, bland annat i
Royal Technology Mission som
besöker länder som är intres
santa för sin forskning
och sitt näringsliv.
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Webb
och tidning
På www.iva.se finns
information om möten,
projekt och andra IVAaktiviteter. Här anmäler man sig
till seminarier och möten som
alla är kostnadsfria. IVA Aktuellt
kommer ut med sex nummer
per år. Prenumerationen
är gratis.

Finansiering
Akademien är fri
stående och ﬁnansieras
genom projektanslag, bidrag
från näringslivet, ett stats
anslag samt intäkter från
konferensverksamheten.
År 2014 var omsätt
ningen 90 miljo
ner.

IVA I KORTHET

Påverkar
IVA påverkar
samhällsutvecklingen
genom projekt som utifrån
ett vetenskapligt synsätt
skapar nytta för samhäl
let. Projekten mobiliserar
kompetensen i IVAs unika
nätverk och pågår i
regel 1–2 år.
Konferens
center
IVAs Konferenscenter är
en av Stockholms mest välbe
sökta mötesplatser, inte minst
tack vare den helt ombyggda
Wallenbergsalen. Varje år deltar
cirka 40 000 personer i IVAs
och andra organisationers
möten, seminarier och
aktiviteter.

Belönar
IVA uppmärksammar
och belönar viktiga insatser
inom naturvetenskap, teknik
och ekonomi genom priser,
stipendier och medaljer.
Finansieringen bygger
i de flesta fall på
donationer.

Hela
Sverige
Akademien arrangerar
ett stort antal möten över
hela landet som är öppna
för alla och kostnadsfria. IVAs
kansli och konferenscenter
finns i centrala Stockholm.
IVA Nord, Väst och Syd är
noder i det regionala
nätverket.

Internationellt
Ett globalt perspektiv
präglar verksamheten där
omvärldsbevakning, studie
resor och samarbeten med andra
ingenjörsvetenskapsakademier
är viktigt. IVA ingår i bland annat
Euro-CASE (European Council
of Academies of Applied
Sciences, Technologies
and Engineering).
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Avknoppningar
Under åren har en rad
verksamheter avknoppats.
Exempel är Tekniska mu
seet, Ytkemiska Institutet,
Stiftelsen Svensk Industri
design, Connect Sverige
och Power Circle.

6

VD-ORD

Vi har aldrig varit
mer moderna

I

VA som 2014 fyllde 95 lider inte av ålderskrämpor. Verksamheten sprudlar
av aktiviteter som på olika sätt syftar
till att stärka svensk konkurrenskraft
och skapa hållbar utveckling i en stentuff
internationell konkurrens.
Behovet av ingenjörsvetenskapsakademier har nog aldrig varit större än nu.
För var skulle man annars hitta neutrala
arenor för djupgående analys av samhällets
utmaningar?
IVA, världens första ingenjörsvetenskapsakademi, avrundar sitt första sekel om
fem år. Planering för detta celebra tillfälle
pågår. Och visst ska vi fira. Men innan dess
hinner vi att genomföra en mängd för samhället väsentliga aktiviteter.
Den gedigna strategi som ledamöter och
vårt näringslivsråd har mejslat fram pekar
ut riktningen för våra insatser fram till 100års jubiléet. Kombinationen hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft är huvudspåret som ska genomsyra vår verksamhet.
Detta får förstås genomslag i akademiens arbete inklusive vår projektportfölj.
Attraktionskraft för hållbar tillväxt är ett
exempel. Projektet, under ordförandeskap
av Carl Bennet, ska granska Sveriges styrkor och svagheter och komma med förslag
till förbättringar. Men det räcker inte med
goda förutsättningar om man ska attrahera
internationella företag, kapital och talanger.
Man måste också marknadsföra Sverige på
ett lockande sätt.

Hållbar utveckling kräver att jordens
resurser utnyttjas effektivt. Projektet Resurseffektiva affärsmodeller, med Anders
Narvinger vid rodret, fokuserar bland annat
på att stimulera framväxten av nya affärs
koncept med inbyggd resurseffektivitet. Hur

flödar råvarorna egentligen i en bransch?
Och var läcker det resurser som kan användas bättre? Svaren på frågor av den typen
kan skapa helt nya affärsidéer.
Givetvis pågår även projekt om energi.
Energi är ju ända sedan 1919 ett genomgående tema för IVAs verksamhet. I Vägval
el riktar deltagarna in sig på frågor som:
Hur mycket el behövs i framtiden och med
vilken teknik ska den produceras? Vilka blir
konsekvenserna av de teknikval som måste
göras av såväl politiker som elproducenter?
Energinestorn Bo Normark är styrgruppens ordförande.

Utsiktsplats forskning är en tankesmedja
där ett par frågor åt gången får uppmärksamhet. Baserat på kvalificerade studier,
ska den forskningspolitiska debatten föras
framåt. Ett gott tecken på att IVA är en aktör
som forskningspolitiker lyssnar på är väl att
Helene Hellmark Knutsson, vår nya minister
för högre utbildning och forskning, valde att
göra sitt första framträdande hos oss. Gunnar Svedberg är projektets ordförande.
Tekniksprånget, i vilket unga får möjlighet att praktiskt prova vad ingenjörsyrket
innebär, är nu inne på sitt fjärde år under
ledning av ordförande Jan-Eric Sundgren.
Suget efter praktikplatser är stort och glädjande nog är det många f lickor som kan
tänka sig en teknisk yrkeskarriär.
Entusiasmera till entreprenörskap är huvudsyftet med Prins Daniels Fellowship och
Entreprenörskapsprogram. Genom att presentera förebilder, extremt framgångsrika
sådana, möter man gymnasister och studenter på en rad platser i landet. Projektet är,
av mottagandet på skolor och universitet att
döma, en succé. Marcus Wallenberg är pro7

jektets ordförande från 2015, och tidigare
har Lena Treschow Torell haft den rollen.

Under året har också några av våra projekt gått i mål. Prövningar för svensk medicin är ett. Projektet bidrog starkt till att det
nu finns konkreta åtgärder för att på nytt
öka antalet kliniska prövningar i Sverige.
Projektet samverkade utmärkt med regeringsutredningen i samma ämne. All heder
åt Carola Lemne, projektordförande. Uppgiften var utmanande men resultatet blev
ett brobygge helt i IVA-grundaren, Axel F.
Enströms anda.
I Ett energieffektivt samhälle satte man
målen högt. Man utgick från visionen att
Sverige kunde halvera sin energianvändning fram till 2050. I rapporter och seminarier visade man på vägarna mot det målet. Nya perspektiv på energianvändning
skapade nyheter som toppade exempelvis
Dagens Eko i början av juli 2014. Då hade
projektet, med ordförande Lars Bergman,
släppt rapporten som visade att byggprocessen var en stor och hittills bortglömd
utsläppsbov i nivå med den samlade privatbilismen i landet.
Akademien bygger på ett fundament av
tradition, förtroende och oberoende. Vi har
aldrig varit mer moderna, mer ungdomliga
eller mer i framkant. Jag kan inte tänka mig
en mer vital 95-åring.

Björn O. Nilsson,
vd IVA

Hållbar tillväxt
Jordens befolkning växer. För att allt fler ska få det bättre krävs
ekonomisk tillväxt. Men tillväxten måste vara hållbar och inte ske
på bekostnad av miljö och klimat. Sverige kan bidra genom att visa
hur resurser kan utnyttjas på effektivare sätt och stärka svensk
konkurrenskraft. IVA driver projekt med just detta som mål.

8–9

HÅLLBAR TILLVÄXT

Offentliga
upphandlingar
ska driva innovation
»Hållbarhet handlar om ekologi och jämställdhet. Arbetsmiljö och integration
har med hållbarhet att göra. Det är viktigt att inkludera de sociala aspekterna
när man talar om hållbar tillväxt.«

J

ag släcker brinnande hus. Vi förlänger
livet med teknik. Jag lär barn att läsa och
Vi gör svensk välfärd. Meningarna är
ett urval av de budskap i affischform, alla
försedda med texten "Sveriges viktigaste
jobb", som möter besökare strax innanför
dörrarna på Hornsgatan 20 i Stockholm.
Det är där Sveriges största arbetsgivare
organisation, Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, har sin bas.
Några våningar upp har Håkan Sörman,
SKLs förste och nuvarande vd, sitt tjänsterum. För honom är hållbar tillväxt en
nödvändighet om välfärden inte ska rämna
i fogarna. Samtidigt påpekar han att hållbarhet har betydligt fler dimensioner än
den ekonomiska.
– Hållbarhet handlar om ekologi och
jämställdhet. Arbetsmiljö och integration
har med hållbarhet att göra. Det är viktigt
att inkludera de sociala aspekterna när
man talar om hållbar tillväxt, säger han.
Kanske blir det lättare att definiera vad
hållbar faktiskt står för om man utgår från
vad det inte är.
– Rovdrift på natur och människor är inte
hållbart. Det är inte heller en tillväxt som
baseras på kvartalsvisa resultatrapporter.
Ska kvaliteten i välfärdens vård, skola,

omsorg upprätthållas krävs ändå ekonomisk tillväxt. Det kan därför finnas en
punkt där social hållbarhet måste vägas
mot hållbar tillväxt.
År 2010 presenterade SKL en utredning
om välfärdens långsiktiga finansiering
fram till 2035. Enligt denna skulle en
kommunal skattehöjning med 13 kronor
kunna bli nödvändig. Bland annat förutsåg
rapportförfattarna att medicintekniska
landvinningar skulle kräva ökade resurser.
– Så visst är vi beroende av tillväxt.
Den stora organisationens medlemmar
har dessbättre möjligheter att påverka
utvecklingen.

Landets kommuner och landsting, med
runt en miljon anställda, handlar årligen upp tjänster och varor för 600–800
miljarder kronor. SKL är med andra ord en
ekonomisk bjässe i den svenska ekonomin.
– Våra upphandlingar kan användas
mer för att skapa hållbar tillväxt. Vi
måste kunna ställa krav som släpper fram
nya krafter och idéer. Dessvärre har lagen
om offentlig upphandling länge varit
ett hinder för detta. Men nu börjar det
hända saker. De nya EU-direktiven och de
förändringar som dessa leder till av den
10

svenska lagstiftningen, gör att man nu
kan börja ställa andra krav än rent ekonomiska. Den linjen har SKL drivit länge
och nu öppnas ännu större möjligheter.
I ärlighetens namn har inte många kommuner och landsting använt de möjlig
heter som finns.
Håkan Sörman anser att kommuner
borde kunna ställa mer rimliga krav när exempelvis skolmat handlas upp. Sverige har,
i alla fall tidigare, varit bra på funktionsupphandling där företag och det offentliga
varit aktörer. Klassiska exempel är Tele
verket och Ericsson, ABB och Vattenfall.
– Sådant är förstås bra. Inom vår sektor
finns egentligen inga liknande förebilder.
Vi har tänkt: Hur jobbar ett välskött bolag
som Scania. Men vi är i tjänstesektorn och
måste hitta andra förebilder. Våra upphandlingar har en enormt stor potential
för att skapa förändring, innovationer och
tillväxt. Den potentialen kan vi utnyttja
bättre.

Håkan Sörman har emellertid svårt att se
att de privata företag som numera finns i
välfärdssektorn har medfört nya idéer eller
sätt att driva verksamhet.
– Jag är lite besviken. Kunde det inte lett

HÅKAN SÖRMAN
Vd för Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL. Ledamot
avdelningen Företagande och
ledarskap 2012.
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till lite fler perspektiv? Å andra sidan, så
är det ju vi som gjort upphandlingarna och
ofta krävt samma mall som när vi själva
utför uppgifterna. Vi har tagit fasta på
begreppet billigare.

Huruvida de privata företagen i välfärden har medfört märkbart ändrade arbetsmetoder eller inte är dock svårt att veta.
Det finns ingen ordentlig utvärdering med
den aspekten. SNS försökte som bekant
häromåret, men den rapporten havererade.
Positivt är dock att avståndet mellan det
offentliga och privata företag har krympt.
I alla fall en del.
– Numera är det mer av samverkan.
Men än mer av att se varandra som partner vore bra. Detta samtidigt som vi borde

ha samma koll på våra underleverantörer
som till exempel Scania har.
Ökad digitalisering inom den offentliga
sektorn hör till det som Håkan Sörman
i hög grad anser kan bidra till hållbar
utveckling.
– Möjligheterna är stora. Fortfarande
ligger den offentliga verksamheten dåligt
till. Här behövs gemensamma insatser från
stat, landsting och kommuner. Annars blir
det inget av detta.
I stort sett är det bara administrativa
uppgifter som är datoriserade.
– Och i skolan säger man ibland att det
är problem med att eleverna under lektionerna använder sina mobiler. Självklart
borde telefonernas möjligheter i stället
integreras i undervisningen.
12

Områden där genomgripande digitalisering kan bidra till hållbar utveckling
är definitivt ingen bristvara. Vårdens
journalsystem är bara ett exempel.
– Det borde vara ett journalsystem som
täcker hela landet så att man enkelt kan
skicka information mellan olika instanser
i vårdkedjan. Det skulle rädda liv. Vi har
jobbat gemensamt med alla landsting i
flera år utan att fullt ut lyckas. Det har
funnits lagstiftning i vägen som hindrat
detta. Även integritetsaspekten ställer
stora krav på hur en sådan förändring kan
genomföras liksom förstås att de tekniska
svårigheterna inte varit enkla att lösa.

Landstingen satsar åtta miljarder
årligen på digitala lösningar. Men ska

HÅLLBAR TILLVÄXT

»Inom vår sektor finns inga affärshemligheter.
Vi kan lära av varandra och vi kan jämföra allt
från sjukvård till trafik. Den möjligheten ska vi
utnyttja så mycket som möjligt.«

dessa bli verkligt effektiva är nationell
samordning en förutsättning. I nuläget
samordnar landstingen under tio procent
av dessa.
SKL är inte bara Sveriges största
arbetsgivareorganisation. Tillsammans
är kommuner och landsting också störst
när det gäller såväl lokaler som trafik.
Effektiv användning av energi är därför
en väsentlig fråga. Jämfört med 2009 så
har användningen av energi i bostäder
och lokaler minskat med fem procent. Det
motsvarar i runda tal en besparing på en
miljard kronor.
– Vi har gjort mycket och kan göra mer.
Arbetsmarknad och sysselsättning, det

vill säga jobb, är givetvis områden där
SKL har en betydelsefull uppgift. På några
års sikt är rekryteringsbehoven väldigt
stora i de offentliga verksamheterna.
– Jobbfrågan är rent allmänt en stor
utmaning i Sverige. Många har arbete,
men det skiljer mellan olika grupper. De
som nyligen har kommit till Sverige har
svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Och situationen för ungdomarna är ett
problem.
Detta kan naturligtvis inte lösas bara
av stat och kommuner. Fast visst skulle ett
och annat ingrepp i landets organisation
och regelverk underlätta.
– Vi borde ha regioner anpassade efter

MÖTEN: HÅLLBAR TILLVÄXT

21 januari – Göteborg
Innovationskraft Sverige
– Dagstemperatur och framtid
Seminarium – Projektet Innovationskraft Sverige
och IVA Väst
18 februari – Stockholm
Hållbara investeringar
– PR eller 2010-talets
aktieklipp?
Frukostmöte med Sarah McPhee,
SPP – Näringlivsrådet
31 mars – Stockholm
Ökad regional attraktionskraft
– vilken roll kan offentliga insatser spela?
Seminarium – Projektet Attraktionskraft för
hållbar tillväxt i samarbete med ESBRI

15 maj – Luleå
Nästa steg för Norrbotten
Konferens – Projektet Attraktionskraft för hållbar
tillväxt och IVA Nord
1 juli – Almedalen
Attraktionskraft Sverige – innovationer och affärsmodeller
Seminarium – Projekten
Attraktionskraft för hållbar tillväxt och
Resurseffektiva affärsmodeller
18 november – Stockholm
Leadership for Radical Innovation
Seminarium – Industriforskargruppen
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hur de regionala arbetsmarknaderna ser
ut. Sverige borde vara indelat i sex till nio
regioner. Näringslivets utveckling sker i
kluster. Då är det inte bra med en organisatorisk struktur som bygger på en indelning från 1600-talet.

Ytterligare exempel på sådant som
skulle kunna bidra till mer av hållbar tillväxt genom ändrade normer saknas inte.
– Bestämmelserna om hur man får
bygga varierar ibland väl mycket mellan
kommunerna. Och på övergripande nivå
finns det oklarhet om vilka bullernivåer
som är tillåtna i nya hus.
Ett sätt att skapa förändringar till det
bättre är att ta reda på vilka metoder och
system som fungerar bäst och sprida dem.
Håkan Sörman gillar öppna jämförelser.
– Inom vår sektor finns inga affärshemligheter. Vi kan lära av varandra och vi kan
jämföra allt från sjukvård till trafik. Den
möjligheten ska vi utnyttja så mycket som
möjligt.
Det gäller förstås att mäta och jämföra
mot relevanta mål.
– Förr fick de som höll sin budget beröm.
Men att hålla budget är inget mål i sig.
Man måste mäta kvalitet. Dessbättre existerar inget starkt samband mellan kostnad
och kvalitet. Snarare tvärtom egentligen,
säger Håkan Sörman, som tycker att det är
bättre att SKL självt redovisar resultaten
av sin verksamhet än att andra, typ Uppdrag granskning eller Skattebetalarnas
förening gör detta på egen hand.

HÅLLBAR TILLVÄXT

Näringspolitiken
måste bli mer aktiv

D

et behövs en aktiv näringspolitik
och satsningar på utbildning. Det
menade, ett halvår före riksdagsvalet, Magdalena Andersson då ekonomiskpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
Länder i Asien satsar hårt på utbildning
och de produkter som lämnar asiatiska fabriker har ofta högt kunskapsinnehåll.
– Det gör skola och utbildning allt mer
viktiga, sa Magdalena Andersson vid ett
frukostmöte på IVA.
– Lärarna har en nyckelroll. De måste
få bestämma i klassrummen. I länder där
lärarjobbet har högre status är också skol
resultaten bättre.

När det gäller den högre utbildningen
vill Magdalena Andersson att fler än idag
ska få möjlighet att studera.
Höghastighetståg, med europeisk standard, är inte främmande som investeringsobjekt för Socialdemokraterna.
– Innovationer och företagande är a och
o. Näringspolitiken måste bli mer aktiv. Det
finns gott om idéer i Sverige, men för få blir
till växande företag.
– Vi har skog, livsvetenskap och grön teknik. Vi måste gemensamt komma fram till
hur vi ska utveckla dessa tillgångar på bästa
sätt, sa Magdalena Andersson, som ett drygt
halvår senare utsågs till finansminister.

Lönsamt med många
kvinnor i ledningen

K

onsultföretaget McKinsey forskar
sedan åtskilliga år för att ta reda på
mer om kvinnors roll och påverkan
på den globala arbetsmarknaden. Magnus
Tyreman är bolagets Nordenchef.
– Bolag med stor andel kvinnor i ledningsgruppen presterar bättre än andra.
Det är ingen slump. Mångfald är en framgångsfaktor, sa han vid IVA-seminariet
Kvinnorna tar ledningen.
Uppfattningen att kvinnor inte vill ha de
allra högsta positionerna är en myt, hävdade han. Ett problem är att även om kvinnor är kvalificerade och beredda att göra det
som behövs för att nå toppen så tvivlar de på
att de kan nå ända fram.
De bolag som vill ha fler kvinnor i toppskikten måste göra det till en högt placerad
strategisk fråga.
Jonas Wiström, koncernchef för ÅF, konstaterade att för honom är lönsamhet det
allra viktigaste.
– Att utveckla personal och att skapa en

jämnare könsfördelning är verktyg
för att nå detta, sa han.
Viktigt är att ÅF är en attraktiv
arbetsgivare. Bolaget ligger högt i sådana
rankningar.
– Det är en av våra starkaste tillgångar,
men vi kommer inte att behålla placeringen
om vi inte förbättrar könsbalansen.
ÅF arbetar aktivt i flera program för att
lyckas med detta.
– Men jag tror inte på kvotering. Däremot ska våra duktiga kvinnor synliggöras.
Senast år 2020 ska 30 procent av ÅFs
anställda, inklusive cheferna, vara kvinnor.
Inom den högre utbildningen ser det annorlunda ut. Ända sedan 1990-talet dominerar kvinnorna.
– Det beror till stor del på att 80 procent
av studenterna i ämnen som hälsa, sjukvård
och social omsorg är kvinnor, sa universitetskansler Harriet Wallberg.
Men fortfarande är det kraftig obalans
mellan könen bland professorerna.
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– Kvinnorna slår i glastaket eftersom de
saknar mentorer och nätverk med seniora
forskare, sa hon.
Samhället förändras snabbt. Nyckelorden
är urban, global och digital. Det menade Per
Schlingmann, idag kommunikationsråd
givare.
– Det är i städerna det händer. Och de
feminiseras. Makten i städerna tas över av
kvinnor. Urbaniseringen är en naturkraft,
sa han.
Arbetsmarknaden förändras hastigt.
Förvärvsfrekvensen ökar för kvinnor medan utvecklingen är den omvända för män.
– Om två decennier är hälften av de
nuvarande yrkena robotiserade. Då är de
säkra jobben exempelvis präst och kurator.
De osäkra finns inom bygg och typ maskin
operatör. De traditionellt manliga jobben är
på väg ut.

Effektivare resursanvändning
kräver nya affärsmodeller
OM RESURSEFFEKTIVA
AFFÄRSMODELLER – STÄRKT
KONKURRENSKRAFT
Projektet ska stimulera framväxten av nya
affärsmodeller med inbyggd resurseffektivitet.
En analysgrupp arbetar med frågeställningar
kring styrmedel och incitament. Projektets
fem arbetsgrupper är indelade efter bransch.
Arbetsgrupperna definierar ”Färdvägar mot
2050” för sin respektive bransch.
Med utgångspunkt i resultatet från
arbetsgrupperna och från andra studier tas
policyrekommendationer mot 2020 fram.
Dessa kommer att innehålla näringslivets syn
på hur Sverige stärker sin konkurrenskraft i en
framtid med begränsade resurser.
Styrgruppsordförande är Anders Narvinger
och projektledare Caroline Ankarcrona.
Projektet pågår 2014–2015.

E

ftersom ”köp, slit och släng” inte
längre är ett gångbart mantra så
måste framtiden innebära betydligt bättre hushållning med jordens resurser. Växande befolkning i hela världen,
miljö och klimat kräver att den ekonomiska
tillväxten är hållbar. Det är en tuff utmaning men också en chans för företag och
branscher som lyckas erbjuda marknaden
ett nytt sätt att hantera resurser bundna i
produkter.
Projektet Resurseffektiva affärsmodeller
– stärkt konkurrenskraft ska, bland annat
genom att lyfta fram goda exempel, studera
materialflöden och identifiera styrmedel,
stimulera företag att maximera utnyttjandet
av resurser. Caroline Ankarcrona är huvudprojektledare.
– Det gäller att bryta det linjära flödet av
material. Det krävs ett nytt sätt att se på resurser. Vi behöver lära oss att skapa resursnätverk och att bli bättre på funktionsförsäljning, rekonditionera och återanvända,
säger hon.
Återanvändning och slutligen återvinning när en produkt är bortom alla reparationsmöjligheter är självklarheter.
Men det går också att tänka annorlunda
när det gäller efterfrågan.
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– Hur många borrmaskiner behövs rent
faktiskt i ett villaområde? Och vad händer
om bilhandlare börjar sälja bil som tjänst?
I USA spenderar genomsnittsbilen 96 procent av tiden parkerad.
Delar konsumenter på samma produkt
blir användningen av resurser mer effektiv.
– Sådant krävs om fortsatt tillväxt ska
vara möjlig.
Projektet studerar också flödet av material branschvis.
– Här gäller det att tänka fritt. Materialflödena kan ge upphov till nya produkter
eller förändringar på systemnivå.
Exempelvis skulle det som betraktas som
spill eller avfall i en bransch kunna vara råvara i en annan.
– I år ska vi titta på trä, stål, betong, livsmedel och textil för att se var det läcker resurser. Var kan man uppnå bättre lönsamhet
genom nya affärsmodeller och produkter eller vilka systemförändringar som behövs?
En särskild arbetsgrupp analyserar vilka
styrmedel och incitament som bäst stimulerar nya, resursminimerande affärsmodeller.
– Främst tror vi på ökad information om
de ekonomiska fördelar som bättre material
utnyttjande medför. När det gäller incitament så tror vi mer på morötter än piskor.

Fokus på att öka
Sveriges attraktionskraft
OM ATTRAKTIONSKRAFT
FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT
Projektet ska öka kunskapen om vad den nya
internationella konkurrenssituationen till följd
av globaliseringen innebär för Sverige. Det ska
också lyfta frågor om hur Sverige kan attrahera
kapital och kompetens.
Utgångspunkten är sju områden: utbildning,
forskning, infrastruktur, företagandets villkor,
hållbarhet, boende och levnadsmiljö samt
kulturutbud. Projektet kommer att lämna
förslag till nödvändiga förändringar inom
dessa områden.
Sveriges regioner arbetar med innovations
strategier och andra utvecklingsplaner.
I dessa tas också attraktionskraftsfrågan upp.
Frågeställningar och förslag kommer att vara
ett viktigt inspel till projektet.
Styrgruppsordförande är Carl Bennet och
projektledare Johan Carlstedt. Projektet pågår
2014–2016.

K

onkurrenskraftiga företag i Sverige
växer. Strömmen av investeringar,
från när och fjärran, är allt kraftigare. Internationella bolag flyttar verksamhet, inte minst forskning och utveckling hit.
Fler kompetenta personer, forskare, entreprenörer och experter söker sig till Sverige.
Både de och skickliga människor som redan
bor i landet inser att det är här man ska leva
och verka.
Projektet Attraktionskraft för hållbar
tillväxt ska bidra till att den beskrivningen
blir än mer relevant.
– Sverige står sig väl i internationella
index när det gäller innovationskraft och
konkurrensförmåga. Men vi ligger still
medan våra konkurrentländer håller på
att komma i kapp, säger Johan Carlstedt,
projektledare.
Därför gäller det att lyfta fram svenska
styrkeområden. Det är också viktigt att
identifiera de förbättringar som måste ske
inom sju nyckelområden för ökad konkurrenskraft som projektet identifierat. I analysen måste stora trender som globalisering,
digitalisering och hållbarhet tas med.
Åtskilligt av det som kan bidra till ökad
svensk attraktionskraft finns att hämta i resultaten av IVAs två avslutade projekt med
innovation i fokus. Dessa hade såväl natio16

nellt som regionalt perspektiv, vilket också
gäller för det nu pågående arbetet.
Nyckelfaktorer för att öka attraktionsoch konkurrenskraft och därmed skapa
hållbar tillväxt är utbildning och forskning.
Infrastruktur och villkoren för företagande
har stor betydelse.
– Det går inte heller att bortse från att
människor också värderar goda boendemiljöer och det kulturella utbudet när de bestämmer sig för var de vill satsa sina kunskaper, kreativitet och, om det handlar om
investeringar, sitt kapital.
Konkurrensen är tuff.
– Men vi i Sverige är bra på vissa områden. Det gäller att marknadsföra dessa
effektivt. Regionalt har man tagit reda på
vilka unika tillgångar man har och vad man
kan göra av dem.
Men det räcker inte bara med att sätta
strålkastaren på sådant som genererar
hållbar tillväxt regionalt. Sverige måste
dessutom marknadsföras som en helhet.
Satsningar på spetsområden, stödsystem,
strategisk omvärldsanalys, samarbete och
ledarskap är därför betydelsefulla för att
detta ska bli lyckosamt.
– Vi har konkurrenskraft, men är dåliga
på att berätta om det för resten av världen.
Det ska vi ändra på, säger Johan Carlstedt.

HÅLLBAR TILLVÄXT

Euro-CASE
presenterade
innovationsplattform

E

uro-CASE, samverkansorganisationen för Europas ingenjörs
vetenskapsakademier, presenterade sin innovationsplattform – Euro-CASE
Policy Paper on European Innovation
Policy – vid en konferens i Bryssel den
3 december.
Plattformen, för vars arbete IVAs vd
Björn O. Nilsson varit ordförande, innehåller rekommendationer både till medlemsländerna och till EU som helhet.

EURO-CASE
POLICY PAPER
ON EUROPEAN
INNOVATION POLICY

Euro-CASE föreslår åtgärder
inom fyra områden: innovationsupphandling, samverkan
mellan privata och offentliga
aktörer inom forskning och
innovation, nya modeller för
att finansiera innovation samt
åtgärder för att öka konkurrenskraften i den europeiska
tillverkningsindustrin.

Lokalt engagemang och
forskning skapar tillväxt

I

fyra decennier har Mary Walshok varit en av dem som satt San Diego på
kartan över framgångsrika metropoler.
Hon ansvarar för universitetet i San Diegos
utåtriktade, samhällspåverkande aktiviteter. Hon är en av grundarna till Connect, ett
ideellt nätverk med entreprenörer, etablerade
företagsledare och forskare. Sedan 1985 har
Connect bidragit till starten av runt 3 000
forsknings- och utvecklingsbaserade företag i San Diego.
Mary Walshok framhåller betydelsen av
lokalt engagemang för att nå framgång.
– Utan det civila samhällets helhjärtade
medverkan är offentligt finansierade satsningar inte särskilt effektiva, sa hon vid ett
seminarium på IVA.
Idag har San Diego-regionen en lång rad
kunskapsbaserade kluster med forskande
företag och institutioner.
– En medveten inriktning för San Diegos
omvandling var att attrahera forskning om
grön teknik.
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Universitetet siktade högt när det gällde
vilka forskare som skulle lockas till södra
Kalifornien.
– Seniora forskare, gärna Nobelpristagare, är att föredra. De tar med sig anslag,
projekt och doktorander. Det leder till snabba resultat.
Fast det räcker inte för att få fart på och
hålla liv i regional utveckling. Förändringsvilja är livsviktig.
Att acceptera och anpassa sig till förändringar är, anser Mary Walshok, tillsammans
med stabila institutioner en väsentlig förklaring till att San Diego är framgångsrikt.
– Företag kommer och går, men kunskaperna och institutionerna består.
Men alla städer kan inte bli världsledande metropoler. Och alla universitet kan inte
bli nya Stanford eller MIT.
– Men även mindre universitet kan vara
av vital betydelse för sin region om de utvecklar just de kunskaper som de lokala förhållandena behöver, sa Mary Walshok.
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NÄTVERK, UTBYTEN & RESOR

Finland
målet för
jubileums
resan

D

et är 30 år sedan den första
Royal Technology Mission
(RTM) gick av stapeln med
kungen som beskyddare. 2014 gick den
22:a RTM-resan till Finland med IVAs
preses Leif Johansson som delegationsledare.
Syftet med resan var att få en bild av
finska innovationssatsningar, besöka
innovativa företag och granska landets
strategier för framtiden. Miljöföretaget
Outotec var ett av de många spännande
besök som delegationen gjorde på resan.
Under tre intensiva dagar besöktes
bland annat Aalto-universitetet, hiss- och
rulltrappstillverkaren Kone och spelföretaget Supercell. Under resan fick delegationen också tillfälle att träffa Finlands
president Sauli Niinistö och statsminister
Alexander Stubb.

OM ROYAL TECHNOLOGY MISSION
Royal Technology Mission är en årlig, vanligtvis
veckolång delegationsresa för svenska företagsledare, myndighetspersoner och representanter
för lärosäten. Syftet med resorna är främst att
skapa nya kontakter som kan leda till ett ökat
idé- och affärsutbyte.
Den första RTM-resan gick 1984 till amerikanska västkusten, där besökte deltagarna bland
annat flygplanstillverkaren Boeing i Seattle
samt företag i Silicon Valley. Den senaste resan
gick till Finland och leddes av IVAs preses
Leif Johansson.
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Energi
Under snart ett sekel har energi varit en av IVAs mest centrala
frågor. Energi, tillförsel och användning, är avgörande för samhällets
utveckling. Projektet Ett energieffektivt samhälle visade att det är
möjligt att halvera energianvändningen med bibehållen produktion.
Vägval el tar sig an framtidens elförsörjning.

20–21

ENERGI

Framtidens el
kräver mer än
sol, vind och vatten
»Vi ska fortsätta att driva på vindkraftutvecklingen och producera
koldioxidfri el. Vi har säkert, om ett antal år, också ett större inslag av
tjänster i det vi erbjuder våra kunder. Kunderna ska få fler valmöjligheter
och kunna vara mer engagerade.«

S

tatliga Vattenfall ska vara ett bolag
som leder utvecklingen mot en
miljömässigt hållbar elproduktion.
Det har landets politiska styre bestämt.
Företaget har uppenbarligen också ambitionen att visa hur man bäst hushållar med
elen. Huvudkontoret på Evenemangsgatan
i Solna, granne med Sveriges national
arena för fotboll, tyder i alla fall på det.
Byggnaden som var inflyttningsklar
år 2012 kan nästan klassas som passivhus.
Solceller på taket och hissar som genererar
el när de åker nedåt i den höga byggnaden är bara några av många energififfiga
lösningar. För säkerhets skull är den stora
byggnaden grön också på utsidan.
På elfte våningen har skogs- och papperskoncernen Holmens förre vd, Magnus
Hall, sitt tjänsterum. Han är numera Vattenfalls högste chef.
Även på det förra jobbet var energi och
priset på densamma en central fråga.
– Energi är spännande. Det är ett
samhällsområde som intresserar mig. Vattenfall är en viktig aktör på energimarknaden med både affärsmässiga och politiska
utmaningar att förhålla sig till, säger han.
Den bild av bolaget som tidningar och

etermedia vanligen presenterar av eljätten
är nog också en utmaning för bolagets
nye vd.
– Tyvärr är den mediala bilden av
företaget inte rättvisande. Den domineras
av brunkol, koldioxidutsläpp och Nuon.
Att vi har fokus på att göra rätt saker och
att kompetensen är hög uppmärksammas
inte alls i samma omfattning. Det finns
helt klart en stark Vattenfallkänsla hos alla
som jobbar i bolaget.
Holmen är extremt exportberoende,
men också Vattenfall finns på andra marknader än den svenska.
– Vi exporterar förstås inte som Holmen. Men tekniskt fungerar vindkraft på
samma sätt oavsett i vilket land man är
verksam. Det kan man utnyttja. Och för
den svenska exporttunga basindustrin är
Vattenfall en viktig leverantör.

För några år sedan, när Magnus Hall
befann sig på energiköparsidan var han,
försiktigt uttryckt, tämligen missbelåten
med den nordiska elbörsens funktion. Då
var elpriset högt och efterfrågan större än
tillgången. Marginalprissättning och de
svängningar i elsystemet som vindkraften
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kunde ge upphov till var, ansåg han, oroande. Då hade han gärna sett en ordentlig
genomlysning av marknaden.
– Nu är situationen annorlunda. Elpriset
är lägre. Då stack det i väg. Det är viktigt
med balans mellan utbud och efterfrågan.
Några förslag till förändringar av elmarknadens funktion har jag inte. Och när det
gäller marginalprissättningen så kan ju
företag försäkra sig om en viss prisnivå.

För Magnus Hall medför tjänsten som
Vattenfalls-vd andra perspektivskiften än
det från kund till leverantör. Bolagets mål
är inte bara ekonomiska utan också politiskt satta. För honom innebär detta inga
komplikationer.
– Staten kräver en marknadsmässig
avkastning med nio procent på det arbetande egna kapitalet. När det gäller energi,
generellt sett, så är mycket kopplat till
politik. Vår affärsverksamhet framåt går
väl ihop med miljöpolitiken. Det viktiga är
vad regelverken innehåller.
Vatten- och kärnkraft, själva basen i
svensk elproduktion, släpper inte ut klimatskadliga gaser. Trots det är de faktorer
i klimatpolitiken och därmed beskattade.

MAGNUS HALL
Vd och koncernchef
Vattenfall. Ledamot
avdelningen Skogs
näringens teknik 2012.
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– Även om svensk el är klimatneutral, så
kunde de inte undgå att ingå i miljöpolitiken. Skatten på vatten- och kärnkraft skulle
hindra oskäliga vinster då koldioxidkostnaden förväntades göra elen väsentligt dyrare
för att driva investeringar i förnybart.
Om skatterna på vatten- och kärnkraft
försvann så blev troligen ändå inte effekten
lägre elpris.
– Men de pengarna skulle i så fall kunna
användas till investeringar. Vattenkraften börjar bli ålderstigen. Den behöver
uppgraderas och göras mer flexibel för
att ännu bättre fungera som reglerkraft.
Dammarna behöver också en översyn ur
säkerhetsaspekter.

Investeringar i nya elproducerande
anläggningar är ett måste. För Vattenfall

handlar det främst om satsningar på vind
och sol.
– Det har blivit billigare att bygga vindkraft. Men det räcker inte för att räkna
hem nybyggen utan tillräckliga subventioner. I Sverige är kanske inte problemet så
stort, men det finns risk att investeringar
uteblir. Det som ser lönsamt ut idag kan,
vid fortsatt sjunkande pris, visa sig vara
olönsamt om några år eftersom kostnaden
för ny kapacitet sjunker. Elcertifikatens
värde sjunker ju allt eftersom vindkraften
blir billigare.
Förhoppningsvis kan blocköverskridande uppgörelser om energi medföra
långsiktighet.
– Man får se sådana avtal som en möjlighet att skapa tillräckligt förtroende så
att företag i branschen vågar investera.
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Idag subventioneras det förnybara, medan
kärn- och vattenkraft inte får något stöd.
Kontentan av det: problem när dessa
stora anläggningar ska ersättas eller återinvesteras i.
– Det blir en stor utmaning. Jag tror att
det behövs någon form av kapacitetsintäkt.
Nuvarande och kommande elpris räcker
inte till de nödvändiga satsningarna.
Investeringar i vatten- och kärnkraft är
långsiktiga och kostsamma. Exempelvis
har vattenkraftverket i Älvkarleby levererat el sedan 1915. Och det är ändå inte landets äldsta. Det gäller alltså att räkna rätt
innan de första spadtagen tas. Men energi
marknaden är långt ifrån stabil. Plötsliga händelser påverkar. Den amerikanska
skiffergasen förändrade utvecklingen och
nu rasar oljepriset.

ENERGI

»Jag tror att det behövs någon form av
kapacitetsintäkt. Nuvarande och kommande elpris
räcker inte till de nödvändiga satsningarna.«

– Sådant måste man förhålla sig till
genom att investera i det som ger rimligt
säkra intäkter. På Europabas behövs, om
man ser längre fram i tiden, mer än sol
och vind. Som land får man nog räkna
med att det krävs investeringsstöd för att
den framtida elförsörjningen ska tryggas.
Ingen i Norden eller i Västvärlden kan väl
tänka sig att tidvis vara utan el. Den ska
vara tillgänglig till 100 procent.

Framtiden kommer, tror Magnus Hall,
att innebära en mix av elkällor.
Och framtiden kommer allt närmare.
Kärnkraftverket i Ringhals ska, enligt
plan, stängas år 2025. Forsmark lever vidare ytterligare ett antal år, men förr eller
senare ska också dessa reaktorer avvecklas.
– Det som ersätter blir mer vind och sol
och på längre sikt, med fler stängda reaktorer, eventuellt ny kärnkraft. Knappast
mer vattenkraft.
En kombination av vatten- och vindkraft skulle också kunna vara basen i
svensk elproduktion men då kommer
gaskraft att användas som utjämnare vid
förbrukningstoppar.
– Det finns förstås älvar som skulle kunna byggas ut. Men det skulle leda till en
så svår diskussion att jag inte ens tror att
det är lönt att tänka tanken. Även om detta
osannolika skulle ske, så är problemen inte
över. Då skulle elen finnas där den inte
behövs, vilket skulle kräva utbyggnad av
näten från norr till söder.
Ökad nätsammankoppling med övriga
Europa hör däremot till sådant som Magnus Hall anser är bra för att säkra kontinuerlig tillgång till el.

Snabba förändringar behöver inte bara
uppstå på grund av marknadsförändringar. Politiska beslut kan rubba förutsätt
ningarna. Som Tysklands Energiewende.
Där ska det vara släkt och låst i alla
kärnkraftverk senast år 2022.
– En lärdom av detta är att snabba
omställningar av energisystem ställer
till problem och skapar risker. Man måste
tidigt reda ut hur marknaden ska fungera
efter en snabb omställning. I Tyskland är
elkostnaderna nu mycket höga.

För Vattenfalls del finns också utmaningar.
– Vi ska fortsätta att driva på vindkraftutvecklingen och producera koldioxidfri
el. Vi har säkert, om ett antal år, också ett

större inslag av tjänster i det vi erbjuder
våra kunder. Kunderna ska få fler valmöjligheter och kunna vara mer engagerade.
Den affärsmässiga inriktningen mot nya
energirelaterade erbjudanden passar bra
ihop med politiken.
Och det innebär säkerligen att det inte
blir några fler köp typ Nuon. Magnus Hall
tycker dock att det finns mer än en sanning om den jätteaffären.
– Det finns en vrångbild. Flera stora
energibolag har sedan dess tappat i börsvärde med 50–60 procent. Man glömmer
att när köpet av Nuon gjordes var läget
på energimarknaden ett annat. Då såg
energiföretag och politiker fram emot
höga elpriser och mer gaskraft. Sanningen
vet vi idag.

MÖTEN: ENERGI

15 januari – Stockholm
Smarta energisystem – ett måste för ett
energieffektivt samhälle
Seminarium – Projektet Ett energieffektivt
samhälle
3 februari – Stockholm
Fuel cells – Technical and
commercial challenges in the
future
Seminarium – Avdelningen
för Teknikens grunder och
gränsområden
4 februari – Stockholm
Enmegavoltsutmaningen
– mot ett globalt elnät
Seminarium – Avdelningen för
Elektroteknik
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11 februari – Stockholm
Skogs- och jordbruk
– energieffektivisering för konkurrenskraft
Seminarium – Avdelningen för Skogsnäringens
teknik och projektet Ett energieffektivt samhälle
7 maj – Stockholm
Vindkraft
– medvind eller motvind?
Seminarium – Avdelningen för
Elektroteknik
27–28 maj – Stockholm
The Energy System in 2030
– Technology, energy use and
scenarios
Workshop – IVA i samarbete med Euro-Case
Energy Platform och the Thermal Engineering
Research

ENERGI

Akademier i Europa
samverkar om energi

E

uro-CASE, samverkansorganisationen för Europas ingenjörsvetenskapsakademier, startade år
2013 arbetet med att skapa en plattform för
energifrågor.
Målet för arbetet som bedrivs i tre arbets
grupper, varav IVA-ledamoten Bo Normark
är ordförande för en, är att under 2015 presentera ett förslag till EU-kommissionen på
en vetenskapligt baserad energipolitik.

I maj var IVA värd för en
tvådagarskonferens med internationellt deltagande – The
Energy System in 2030, Technology, energy use and scenarios –
som var en viktig del i arbetet
med energiplattformen.
Konferensen arrangerades
i samarbete med forskningsinstitutet Värmeforsk.

The Energy System in 2030
Technology, energy use and sce
narios

IVA together with the Euro
-CASE Energy Platform and
the
Thermal Engineering Rese
arch Institute invites to a
seminar
about the future energy syste
m on May 27–28 2014

Husbyggen bortglömd
klimatbov i Sverige

D

en totala klimatpåverkan från
byggprocesser i landet uppgår till
omkring 10 miljoner koldioxid
ekvivalenter per år. Byggandet av hus står
för 40 procent av detta och anläggningsprojekt för resten. Det visar en rapport
från IVA och Sveriges Byggindustrier, som
presenterades på ett seminarium under
Almedalsveckan.

Resultaten har fått stor medial uppmärksamhet.
– De årliga utsläppen av koldioxid från
byggprocesser är i samma storlek som från
alla personbilar, sa Karin Byman, Sustainable Building Management, ÅF.
Byggbodar hör till utsläppsbovarna,
men än mer kommer från de tunga material som används till byggnader och anläggningar.
Maria Brogren är energi- och miljöchef
på Sveriges Byggindustrier.
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– Det är inte tidigare känt att byggprocessen släpper ut så mycket, sa hon.
Nya hus är klimat- och energieffektiva
under den tid de används.
– Det finns f lera förklaringar till att
byggprocessens stora koldioxidutsläpp är
bortglömt. Beställarna saknar kunskap om
förhållandet. Projekten pågår kort tid, medan husen och anläggningarna finns i minst
50 år. Klimatsmart byggande ger heller
ingen konkurrensfördel.

Det går dock att komma tillrätta med
problemet. Kunskapsspridning är ett väsentligt inslag i lösningen. Då kan beställare ta hänsyn till processutsläppen
redan vid planeringen. Nya modeller för
upphandling bör utvecklas och material
leverantörer kan klimatdeklarera sina
produkter. Smartare logistik och eldrivna
maskiner hör också till det som kan sänka
nivån på utsläppen.

Vardagsgnet effektiviserar
användning av energi
OM ETT ENERGIEFFEKTIVT
SAMHÄLLE
Projektet, som avslutades sommaren 2014,
hade som mål att bidra till att minska hindren
och hitta former för att öka incitamenten
för kostnadseffektiv energieffektivisering.
Projektet identifierade nya affärsmöjligheter
och affärsmodeller inom energieffektivisering.
Visionen var: 50 procent mer effektiv
energianvändning år 2050.
Projektet bestod av sju delprojekt:
Bebyggelse, Industri, Skogs- och jordbruk,
Smarta energisystem, Tjänstesektor och
Affärsmöjligheter och affärsmodeller.
Arbetsgrupperna har publicerat
åtta delrapporter med förslag och
rekommendationer. Ett flertal offentliga
seminarier har genomförts.
Ordförande för projektets styrgrupp var
Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm
och Jan Nordling, IVA, var huvudprojektledare.

A

mbitionen för projektet Ett energi
effektivt samhälle, som avslutades
i juni, var minst sagt tuff. Samhällets totala energianvändning ska vara 50
procent mer effektiv år 2050.
Projektet studerade och kom med förslag inom fem områden: bebyggelse, industri, skogs- och jordbruk, smarta energi
system och tjänstesektor. Man arbetade
också med affärsmöjligheter och affärs
modeller.
Lars Bergman, professor på Handelshögskolan i Stockholm var ordförande och
Jan Nordling, huvudprojektledare.
Det breda angreppsättet på energi
effektivisering, där också lönsamhetsfrågor vägde tungt, bidrog till att projektet
fick stort genomslag.
– Vi tittade på sådant som man normalt inte tänker på, exempelvis jord- och
skogsbruk. Vi var faktiskt folkbildande
när det gäller begreppet, säger Jan Nordling, som noga påpekar att projektet inte
syftade till att minska energianvändningen i absoluta tal.
Däremot att komma fram till hur en given mängd energi kan användas dubbelt så
effektivt.
– Det här är ingen teknikfråga. I stäl27

let handlar det om beteende och om att få
företagsledningar att engagera sig.
Gnetande i vardagen, enkla åtgärder,
påverkar. En person som går runt i fabriken och stänger av apparater som inte behöver vara igång efter arbetet bidrar direkt
till företagets vinst.
Projektarbetet innebar också att en alldeles bortglömd klimatbov avslöjades. I en
studie, som presenterades under Almedalsveckan, visade man att byggprocessen i
Sverige släpper ut lika mycket klimatgaser
som den samlade personbilsf lottan. Och
betydligt mer än alla bussar och lastbilar.
Vanligen har byggnaders klimatpåverkan
skärskådats när de väl står på plats och
används. Studien fick mycket stor medial
uppmärksamhet.
– Vi var också först med att säga att det
inte räcker med höga elpriser som incitament för att energieffektivisering ska ta
verklig fart, säger Jan Nordling som anser att det allra bästa med projektet var att
IVA alls lyfte frågan.
– Att arbeta med energieffektivisering
är oglamoröst och ger ingen status. När
det gäller energi anses det finare att ägna
sig åt produktions- och försörjningsfrågor,
säger han.

ENERGI

Restvärme öppnar
för nya affärsmodeller

E

nergieffektivisering och smart utnyttjande av befintliga data kan
vara en bas för nya affärsmodeller.
– Vi arbetar med ett projekt som analyserar data från våra fastigheter. Med hjälp
av it kan man göra energianvändningen
mer effektiv. Lyckas projektet, så kan systemet bli en exportvara av stora mått, sa
Per-Arne Rudbert, vd för fastighetsbolaget
Humlegården, vid ett IVA-seminarium i
Almedalen.

Fortum driver projektet Öppen fjärrvärme. Energibolaget köper restenergi från
små anläggningar. Energileverantören kan
vara en datahall, eller rent av en kyldisk i
en matbutik.
– Vi har faktiskt hittat en terawattimme
på det sättet. Bara restenergin från datorhallar i Stockholm skulle räcka till att
värma hela Norrköping, sa Birgitta Resvik,
Fortum.
Även Gävle Energi använder restenergi

framgångsrikt. I det fallet mer storskalig.
För Gävles del handlar det om restvärme
från Korsnäs. Med en gemensam investering
i en ny anläggning tjänar båda företagen.
Men det tog tid innan allt var på plats.
Håkan Jönsson, Gävle Energi, framhöll att
ett villkor för den typen av satsningar är att
båda tjänar lika mycket, fast på olika sätt.
– Det gäller att parterna har förtroende
för varandra. Annars blir det ingen investering, sa han.

Många vindkraftprojekt
kvar i byrålådan

D

et är ingen brist på nya tänkbara
vindkraftprojekt i Sverige. Om
alla genomförs skulle omkring 120
TWh vindel produceras i Sverige.
– Mycket av detta kommer aldrig att byggas, sa Alberto Méndez-Rebollo, chef för
Vattenfalls nordiska vindkraftverksamhet,
vid ett IVA-seminarium i maj.
Efterfråge- och prisutvecklingen de senaste åren är några skäl.
Det är inte bara investeringskostnaderna
som påverkar hur mycket ny vindel det blir
i framtiden. Utformningen av certifikat

systemet är, menade Mikael Odenberg, gd
för Svenska Kraftnät, det som avgör. Elnäten är en annan väsentlig faktor för hur
mycket ny elproduktion som kan tas om
hand. Om ny el, exempelvis från vind, kräver förstärkning av elnätet så får elproducenten stå för hela notan.
– Nästa producent som vill ansluta till
samma utbyggda nät åker snålskjuts på investeringen, sa Mikael Odenberg.
Även detta medför att vindelprojekt inte
blir förverkligade.
Professor Harry Frank är skeptisk till
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motiven att bygga ut vindkraften i Sverige.
– Alla säger att vindkraft är bra, men
ingen frågar varför, sa han.
I Sverige produceras mer el än det inhemska behovet.
– Vindelen går därför på export.
Vindkraften bidrar inte heller till att
minska utsläppen av koldioxid i Sverige.
– Endast tre procent av elproduktionen
kommer från fossila bränslen. Vindkraften
ökar bara den förnybara energins andel av
den totala energitillförseln marginellt, sa
Harry Frank.

Vägval för svensk elförsörjning
OM VÄGVAL EL
Projektet ska ta fram underlag för Sveriges
energipolitik, bidra till en ökad dialog mellan
grupper med olika roller i förhållande till
Sveriges elsystem och driva energidebatt med
nya perspektiv.
Inom projektet arbetar fem arbetsgrupper:
Produktion, Distribution, Användning,
Klimat och miljö samt Samhällsekonomi och
marknad. En grupp bestående av politiska
representanter kommer att arbeta löpande
med projektet.
Styrgruppsordförande är Bo Normark och
projektledare Jan Nordling. Vägval el pågår
2014–2016.

A

tt det alltid finns el i de klassiska
två hålen i väggen är en självklarhet. Men hur mycket el behövs i
framtiden och med vilka tekniker ska den
produceras? Och vilka blir konsekvenserna
av de teknikval som måste göras av såväl
politiker som elproducenter?
IVAs nya projekt Vägval el ska de närmsta
åren räta ut frågetecknen.
Vägval el, som startade 2014, har huvudsakligen fyra perspektiv på svensk elframtid: försörjningstrygghet, klimat och miljö,
konkurrenskraft samt investeringsklimat.
Dessa ska i flera arbetsgrupper studeras och
analyseras. Tidsperspektivet är 2030–2050.
Bo Normark är ordförande i projektets
styrgrupp.
– Det saknas beskrivningar av vilka alternativ för elproduktion som finns sett
långsiktigt. Att vi tar upp investeringsklimatet är ett nytt inslag i energidebatten.
Den handlar just nu bara om kärnkraft.
Det vill vi komma bort från. Elförsörjning
handlar inte om kärnkraftens vara eller inte
vara, säger han.

I projektet är myndigheter, universitet,
elproducenter och näringsliv brett representerat.
– Vår systemgräns är Sverige, men gra29

den av självförsörjning på el kan diskuteras.
Det gör att vi naturligtvis måste studera alternativen export och import också.
Befolkningsutveckling och samhällets
utveckling i stort liksom energieffektivisering är några av de många faktorer som
bildar fond i projektarbetet.
– Elens andel av den totala energianvändningen ökar sakta. Milda vintrar påverkar efterfrågan, men konsekvenserna av
det ska vi inte spekulera i.
Systemtänkande är en grundbult i projektets förutsättningar.
– Man måste se helheten i det framtida
elsystemet. Men de politiker som så småningom ska fatta beslut kan förstås av politiska skäl välja andra lösningar än den billigaste och mest effektiva.

En väsentlig uppgift för Vägval el är därför att ta fram alla tänkbara tekniska förutsättningar. Förhoppningsvis till god nytta
för regeringens energikommission, som ska
ägna sig åt energipolitik.
– Utan analys är riskerna för felval större.
Men det börjar bli bråttom. Många beslut
måste fattas de närmsta åren. Visserligen
går det ganska fort att bygga exempelvis
vindkraft, men de nödvändiga ledningarna
tar desto längre tid, säger Bo Normark.
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Givande
möten
i Silicon
Valley

I

ndustriforskargruppens årliga utlandsresa gick hösten 2014 till San
Francisco och the Bay Area.
Den dynamiska regionen gjorde stort
intryck på de tretton deltagarna som
under veckan hann med ett tiotal studiebesök. Bland annat fick gruppen titta på
elbilar hos Tesla, lära sig om universitetsstrukturen på Stanford, höra om innovationsteorier av Geoffrey Moore, diskutera ledarskapets betydelse hos Facebook,
få en inblick i riskkapitalistiskt tänkande
hos Creandum och smaka på kreativa
innovationsmiljöer hos Ericsson, IDEO
och SRI (Stanford Research Institute).
Diskussionerna var livliga efter varje
studiebesök och deltagarna tog med sig
många nya intryck hem till sina respektive arbetsplatser.

OM INDUSTRIFORSKARGRUPPEN
Industriforskargruppen, IFG, består av femton
personer verksamma inom forskning, utveckling
och innovation. De väljs för tre år.
Sedan starten 1970 gör IFG en årlig, veckolång
studieresa till utlandet. Den allra första resan
gick till amerikanska östkusten, 2013 besöktes
Sydkorea och 2014 gick resan till amerikanska
västkusten.
Peter Holmstedt är ordförande 2014–2016.
30
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Ekonomi och
företagande
Teknisk kompetens måste kombineras med ekonomisk kunskap
för att företag ska växa. Näringslivsrådets frukostmöten med
framstående företrädare från näringsliv och politik ger ökade
insikter. Men fler unga måste våga bli egna företagare. Projektet
Prins Daniels Fellowship, med välkända entreprenörer, inspirerar
gymnasister och studenter.
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IRMA ROSENBERG
Vice ordförande
Finanspolitiska rådet.
Ledamot avdelningen
Ekonomi 2012.
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Växande brist på
bostäder bromsar
tillväxten
»Det byggs för lite i förhållande till behoven och den befintliga
bostadsstocken utnyttjas dåligt. Bristen på hyreslägenheter pressar
dessutom upp priset på bostadsrätter och villor.«

S

ka svensk ekonomi blomstra är en
viktig gödning en rejäl dos reformer
på bostadsmarknaden. Men här
finns uppenbara politiska låsningar. Det
menar ekonomidoktor Irma Rosenberg.
Kanske skulle man ha gissat att hon,
med ett förflutet som vice riksbankschef,
i första hand hade lyft fram penningpolitikens möjligheter eller, som vice ordförande
i regeringens finanspolitiska råd, pekat på
finanspolitikens väsentliga roll.
Men icke. Får Irma Rosenberg välja
ett område där funktionella förändringar
skulle ge störst effekt på svensk ekonomi så
blir alltså valet – bostadssektorn.
– Det byggs för lite i förhållande till
behoven och den befintliga bostadsstocken
utnyttjas dåligt. Bristen på hyreslägenheter pressar dessutom upp priset på
bostadsrätter och villor, säger hon.
Bruksvärdesystemet är en bov i detta.
Under åtskilliga år har det varit mycket
förmånligt att omvandla hyreslägenheter
till bostadsrätter. Det gör det förstås än
svårare att hitta en hyresrätt vilket för
många, främst för unga, vore det bästa
bostadsalternativet.
– Med reglerade hyror är det dessutom
ofta attraktivt att hålla fast vid ett första

handskontrakt. Jag tror inte att någon
egentligen vet hur många som inte själva
längre bor i sina hyreslägenheter. Vinnare
blir också den svarta marknaden.

Bostadsmarknaden är, mest i storstäder, oflexibel. Men det är ju där jobben och
utbildningarna lockar. Inflyttningen till
de stora städerna kan, trots hindren, inte
bromsas.
– Det är svårt att se hur bristen på bostäder ska kunna elimineras om man inte
vill ta i frågan hur den befintliga bostadsstocken ska utnyttjas mer effektivt. Det
behöver också byggas mer. Jag tror inte på
något nytt miljonprogram. Däremot bör
man fortsätta att underlätta planprocessen
för ökad flexibilitet så att tiden från ritbord
till inflyttning blir så kort det bara går.
En konsekvens av efterfrågeöverskottet på
bostäder är att hushållens samlade skulder
växer.
– Skuldsättningen ökar samtidigt som
priset på befintliga hus och bostadsrätter
drivs upp. Det vore mindre oroande om
skuldökningen främst berodde på lån för
nybyggnation.
Av samma skäl som Riksbanken oroar
sig Irma Rosenberg över riskerna med
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alltför hög skuldsättning. Att hon inte håller med dem som kritiserar banken för att
påpeka detta är helt klart.
– Hushållens konsumtion är en viktig
motor för BNP-tillväxten. Skulle de vid en
störning på bostadsmarknaden tvingas dra
ner konsumtionen snabbt så dämpas också
BNP och inflationen.
Så skedde i början av 1990-talet. Då
nödgades hushållen öka sitt sparande
kraftigt för att minska sina skulder med
påföljd att BNP föll i flera år.

Väl avpassade krav på amortering kan
dämpa prisutvecklingen på bostäder och
sänka riskerna med för hög belåning.
– Amortera eller ej? Det är nog delvis en
generationsfråga. Det tycks inte vara lika
naturligt för unga. Därför kan tvingande
regler vara bra. Men förutsättningarna
varierar för olika hushåll. Det måste man
beakta. Dessbättre har amorteringskulturen blivit bättre de senaste åren.
Irma Rosenberg anser att det vore bra
med en dos elementär ekonomikunskap
redan i skolan.
– Att köpa bostad är ett stort åtagande
som man måste ha marginal för att klara.
Ett annat exempel där bättre kunskaper

om ekonomi vore behövliga är riskerna
med SMS-lån.
Många faktorer påverkar hushållens
ekonomi och den ekonomiska utvecklingen i
stort. Penningpolitiken är en. När Riksbanken höjer eller sänker räntan med en eller
annan kvartsprocent blir det stora rubriker.
– Många överdriver nog den faktiska
betydelsen av små räntejusteringar i nu
läget. Men de får en signaleffekt och
Riksbankens kommunikation om vad den
vill uppnå är viktig.
Mediernas roll är väsentlig om allmänheten ska få en korrekt bild av beslut och
konsekvenser.
– Det finns pålästa ekonomijournalister,
i alla fall på de stora dagstidningarna.

Jag tycker faktiskt att rapporteringen om
ekonomi är bättre än den om politik.
Stor inverkan på svensk ekonomi har
också andra faktorer, exempelvis oljepriset,
som när detta skrivs mer eller mindre är
i fritt fall.
– Fallande oljepriser ger stimulans, inte
minst på hushållens ekonomi.
Å andra sidan, när inflationen redan är
obefintlig så gör fallande energikostnader
det än svårare på kort sikt att nå Riksbankens inflationsmål på två procent.
– Att sätta in åtgärder för att motverka
effekterna på inflationen när oljepriset faller snabbt är dömt att misslyckas. Sådana
effekter är enbart tillfälliga, dem måste
man stå ut med.
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Vilken nivå på inflationen som är bäst kan
diskuteras. Bakom målet på just två procent
finns, menar Irma Rosenberg, inga avancerade ekonomiska teorier. Inflationen ska vara
så låg att ingen behöver bekymra sig för den.
Fallande priser är däremot inte bra, i
alla fall inte i längden.
– Nej, det kan ställa till det. Ingen vill
ju ha sänkt lön, vilket kan bli en nödvändig konsekvens. Ett varaktigt prisfall
kan också få en psykologisk effekt så att
hushållen skjuter upp sina inköp.
Reporänta och oljepris i all ära, men det
allra mest uppmärksammade inslaget i den
ekonomipåverkande paletten är nog ändå
finanspolitiken. Där ingår den offentliga sektorns utgifter och inkomster och
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»Att sätta in åtgärder för att motverka effekterna
på inflationen när oljepriset faller snabbt är dömt
att misslyckas. Sådana effekter är enbart tillfälliga,
dem måste man stå ut med.«
därmed transfereringar och skatter av alla
de slag. Allt noga planerat, uträknat och
beskrivet i regeringens budget.
Finanspolitiska rådet, där Irma Rosen
berg alltså är vice ordförande, har till uppgift att göra en oberoende granskning av
den förda politiken. De sex ledamöterna ska
bland annat bedöma om den skapar långsiktigt hållbara offentliga finanser. Hur och när
överskottsmålet ska nås och att utgiftstaket
inte börjar läcka. Finanspolitiken ska också
vara anpassad till konjunkturläget. Rådets
rapport ska presenteras senast den 15 maj.

Den här gången är de sex rådsmedlemmarnas uppgift knepigare än normalt. Den
budget som ligger till grund för regeringens politik är den avgångna Alliansens.
– Vårt uppdrag är att utvärdera den
politik som regeringen har föreslagit och
riksdagen har beslutat om. Med nya finanspolitiska förslag i samband med vårpropositionen kan tiden för granskningen bli knapp.

Med det nyval som hotade innan den så
kallade decemberöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna kom
på plats hade troligen rådets uppgift blivit
än mer tidspressad.

Rådet framhöll i förra årets rapport att
det för den långsiktiga hållbarheten var
viktigt att skapa förutsättningar även för
minoritetsregeringar att få igenom sina
samlade budgetförslag. Det föranleddes av
den politiska oenighet som uppstod i riksdagen hösten 2013 om hur beslutsreglerna
för budgeten skulle tolkas, då oppositionen
bröt ut och tog tillbaka en del av rambeslutet om budgeten. Rådets uppfattning
var att oenigheten försvagade rambeslutsmodellen och att riksdagspartierna under
ordnade former borde komma överens om
beslutsreglerna.
– Man ska inte ändra spelreglerna
medan matchen pågår. Nu finns decemberöverenskommelsen, men det återstår

MÖTEN: EKONOMI OCH FÖRETAGANDE

3 mars – Göteborg
Chalmersingenjören som ledare och lärare
Seminarium – IVA Väst
12 mars – Luleå
Att skapa ett mer konkurrens
kraftigt nordiskt stålföretag
Frukostmöte med SSABs
koncernchef Martin Lindqvist
– Näringslivsrådet och IVA Nord
i samarbete med Norrlandsfonden
13 mars – Stockholm
Vikten av lönsamma banker ur
kundernas perspektiv
Seminarium – IVAs avdelning för Ekonomi

2 april – Malmö
Aktivt ägande i praktiken
– det här lockar Ratos i södra Sverige
Frukostmöte med Susanna Campbell, vd Ratos
– Näringslivsrådet och IVA Syd
27 maj – Stockholm
Ägarstyrning och aktivt ägande
Frukostmöte med Anders Nyrén,
Industrivärden – Näringslivsrådet
17 september – Stockholm
Spelar aktiva huvudägare
någon roll?
Seminarium – Avdelningen för Företagande och
ledarskap
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naturligtvis att se hur den kommer att
fungera i praktiken.
Ett stabilt regelverk för de offentliga
finanserna är ett bra skydd när ekonomiska
stormar härjar i omvärlden. Det visar den
svenska utvecklingen under eurokrisen.
– Jag är inte motståndare till valutaunionen, men att vi har stått utanför har
underlättat Sveriges återhämtning efter
finanskrisen 2008. Regelverket för finansoch penningpolitiken har också varit
mycket viktigt.
Även om utvecklingen i Europa haltar,
så förbättras ändå den globala ekonomin.
– USA och Storbritannien ligger före
i spåret. USA har på nytt blivit draglok.
Trots att det fortfarande finns strukturella
problem att hantera så kommer nog euroländerna så småningom att följa efter.
Problemen i de ekonomiskt utvecklade
länderna har också påverkat tillväxt
länderna. Och den kinesiska tillväxttakten
har saktat in en del.
– Men där växer ändå ekonomin med
drygt sju procent. Man kan också hoppas
på Indien och flera andra asiatiska länder.
Irma Rosenberg har, trots allt, en tämligen
positiv syn på den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Och i Sverige skulle alltså
reformer i bostadssektorn kunna underlätta för hjulen att snurra fortare. Hon ser
även behov av omdaning inom en annan
viktig samhällsfunktion – skolan.
– Här behövs stora förändringar.
Att alla skolor fungerar bra blir naturligtvis än mer nödvändigt med tanke på
alla de flyktingar som kommer till landet,
säger hon. Bostäder och skola är områden
som Irma Rosenberg önskar att politikerna
ägnade särskild uppmärksamhet. Om det
ska bli mer av långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i Sverige.

Framgångsrika entreprenörer
inspirerar unga till företagande
OM PRINS DANIELS FELLOWSHIP
OCH ENTREPRENÖRSKAPS
PROGRAM
Syftet med projektet är att stimulera unga
till entreprenörskap. Projektet samlar en
grupp utvalda entreprenörer och företagare
som inspiratörer och mentorer. Dessa bidrar
med egna erfarenheter och kunskaper för
att inspirera unga till entreprenörskap vid
besök på gymnasier och universitet, och för
att hjälpa utvalda adepter inom projektets
mentorskapsprogram till ett framgångsrikt
företagande.
Prins Daniel är hedersordförande.
Lena Treschow Torell var styrgruppens
ordförande 2012–2014. Hon har 2015
efterträtts av Marcus Wallenberg.

E

tt nytt viktigt steg togs i november
för IVAs projekt Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram. Då var det premiär för Prins Daniels
Entreprenörsdag i en absolut fullsatt Wallenbergsal på IVA i Stockholm. Ett hundratal inbjudna unga entreprenörer från hela
landet hade samlats för att inspireras av
några av Sveriges superentreprenörer.
Prins Daniel sa själv när han inledde att
han ”var pirrig av förväntan inför den här
dagen”. Men det där pirret förvandlades
snabbt till succé. På plats på scenen i Wallenbergsalen var bland andra Cristina Stenbeck, Martin Lorentzon, Kristina Lindhe
och Johan Skarborg. Alla fyra deltar som inspiratörer i Prins Daniels Fellowship. Efter
den stora sittningen och allmän frågestund
i Wallenbergsalen blev det rundabordssamtal i mindre grupper tillsammans med
ännu flera experter från rådet. Ett mycket
uppskattat inslag bland de inbjudna entreprenörerna.
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Det är andra året för Prins Daniels Fellowship, som lanserades i januari 2013 i
Västerås. Första året genomfördes totalt
sju evenemang runt om i Sverige. 2014 år
blev det sex skolbesök, plus Entreprenörsdagen.
Förutom skolbesöken och Entreprenörsdagen ryms inom projektet också ett mentorsprogram. Det riktar sig till entreprenörer med relativt nystartade företag som
lyckats etablera sig på en marknad och har
ambitionen att växa och fortsätta utveckla
företagen. I september 2013 kopplades de
första paren med mentor och adept ihop.
De fem paren arbetar tillsammans under
två år.
Till projektet finns knutet ett trettiotal
ledande entreprenörer och företagsledare.
Dessa medverkar som inspiratörer och mentorer. Under året har flera nya namn tillkommit, bland annat spelkungen Sebastian
Knutsson och Monica Lindstedt, grundare
av företaget Hemfrid.

EKONOMI OCH FÖRETAGANDE

AKTIVITETER UNDER 2014
6 februari, Gävle: Polhemsskolan och
Högskolan i Gävle
24 mars, Luleå: Luleå Gymnasieskola och
Luleå tekniska universitet
12 maj, Visby: Richard Steffen gymnasieskola
och Campus Gotland
25 september, Solna: Solna Gymnasium och
Stockholms universitet
17 oktober, Linköping: Katedralskolan och
Linköpings universitet
12 november, Stockholm: Prins Daniels
Entreprenörsdag
8 december, Örebro: Risbergska skolan och
Örebro universitet
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Ökat
europeiskt
samarbete
kräver
visioner

I

nvestors ordförande, Jacob Wallenberg,
hade åtskilliga synpunkter på utmaningar och fördelar för Sverige och EU
när han i mars talade vid ett frukostmöte.
– EU-samarbetet är ett fundament för
ländernas gemensamma konkurrenskraft.
Men det är lätt att bli kluven till Europas
utveckling, sa han.
Skillnaderna mellan länderna är ju stora,
samtidigt som bland andra Spanien är på
väg att återhämta sig efter eurokrisen.
– Det finns fortfarande utmaningar. Hur
ska Tyskland hantera energifrågan? Och
kommer Storbritannien att lämna EU? EU
behöver Storbritannien.
Den franska oviljan mot reformer hör
också till det Jacob Wallenberg framhöll
som ett problem.
– Den inre marknaden måste stärkas.
Där behöver konkurrensen bli bättre. Ehandeln mellan länderna är exempelvis allt
för liten.
Sveriges konkurrenskraft är emellertid
bättre än EU-genomsnittet. Och enligt
PwC är Stockholm den femte mest attraktiva staden i världen.
– Jag saknar ändå en politisk vision av
vart vi är på väg. När en sådan finns kan
näringslivet förhålla sig till den.
Stockholms internationella tillgänglighet borde vara bättre. Och då behövs investeringar i Arlanda men också i vägar och
järnvägar i hela landet.
Dessa skulle kunna komma till stånd,
hävdade Jacob Wallenberg, med finansiering genom offentlig-privat samverkan.
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Snåriga förhandlingar
ska ge jobb och välstånd

V

id Näringslivsrådets frukostmöte i
början av februari betonade USAs
Sverigeambassadör, Mark Brzenzinski, betydelsen av att förhandlingarna
om Transatlantic Trade and Investment
Parthership (TTIP) går i lås.

– USA och Europa är naturliga partner.
Det här blir ett strategiskt viktigt avtal, sa
han.
Genom att eliminera handelshinder och
onödigt byråkratiskt krångel skulle världens största frihandelsområde bli en realitet.

Förhandlingarna rör emellertid många fler
områden än tullar och handelsvillkor. Innehållet är så omfattande att det får sociopolitiska konsekvenser.
– Man kan säga att det blev en ekonomisk
motsvarighet till Nato.
Mark Brzenzinski framhöll att Sverige
har en betydelsefull uppgift i att påverka de
nyare EU-ländernas inställning till TTIP.
Enligt Mark Brzenzinski blir små och
medelstora företag tillsammans med konsumenterna de största vinnarna när avtalet
väl är underskrivet.
Hans Stråberg, tidigare koncernchef för
Electrolux, är ordförande för Trans Atlantic
Business Dialogue, som ger såväl EU-kommissionen som USA-administrationen råd
och stöd i handels-och investeringsfrågor.
Också han såg positivt på TTIP.
– Det ökar BNP och skapar jobb. Avtalet
ska inte leda till avregleringar, däremot till
smartare regleringar, sa han.
Hans Stråberg påpekade emellertid att det
finns parter som har en negativ inställning.
– Frågor som rör genmodifierade livs
medel blir säkert en huvudvärk, sa han.

Svenska företagsledare
tror mer på samarbete

G

E Global Innovation Barometer
2014, var huvudpunkten i seminariet som projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt arrangerade
tillsammans med GE i Stockholm den
21 oktober.
I undersökningen, som presenterades av
Cécile Nathan Tilloy, Senior Vice President
Edelman Berland Europe, som också gjort
undersökningen, betygsätter 3 000 företagsledare från hela världen olika länders
innovationsförmåga.

Många av företagsledarna menar att nya
typer av samarbeten mellan företag, inte
minst mellan stora och små, är avgörande
för framgång. Svenska företagsledare betonar mer än sina utländska kollegor vikten
av att underlätta för forskningssamarbeten
över landsgränser. De understryker också
behovet av utländsk kompetens och samtidigt att enkla regelverk krävs för att underlätta rekryteringen från utlandet.
I den avslutande diskussionen där Carl
Bennet, ordförande i projektet Attraktions41

kraft för hållbar tillväxt, Carola Lemne,
vd Svenskt Näringsliv och medlem av projektets styrgrupp, Ylva Berg, vd Business
Sweden, Hans Enocson, President & CEO
GE Nordic Region deltog, underströks att
Sverige har en stark konkurrenskraft. Men
många av våra konkurrentländer satsar mer
på forskning och innovation än vi. Samtidigt är delar av vårt välfärdssystem – som
föräldraförsäkringen – ett starkt argument
för att locka kvalificerade medarbetare till
Sverige.
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Inspiration
från svensk
innovation

D

et svenska innovationssystemet
och svensk innovationspolitik
stod i centrum för tre intensiva studieveckor i Sverige. Under maj
och juni gästades IVA av två grupper om
sammanlagt 50 personer, alla med centrala positioner inom det kinesiska innovationsstödsystemet.
Kursen A Comparative Analysis of Innovation in Science and Technology var sex
veckor lång – två veckor av förberedelser,
tre veckor i Sverige och en veckas summering i Kina.
Det kinesiska utbildningsinstitutet
Celap valde att förlägga utbildningen,
som IVAs programchef Magnus Breidne
ansvarade för, i Sverige efter att ha övervägt Tyskland och USA som alternativ.
Många från IVAs nätverk medverkade;
allt från departementstjänstemän till
företrädare för institut och forskning.
Grupperna gjorde också studiebesök
hos inkubatorer och företag i Skåne och
Norrbotten.
De avslutande workshoparna där deltagarna summerade sina intryck från
Sverige visade att de fått inspiration
och kunskaper om många delar av vårt
innovations- och innovationsstödsystem.
Deltagarna gjorde också många reflektioner kring hur olika delar av systemen
samarbetar med varandra och de aktiva
individernas drivkrafter.
Till utbildningen togs ett speciellt
studiematerial fram. Det har nu omarbetats något för att kunna användas i internationella sammanhang och har publicerats under titeln Understanding innovative
Sweden – from farming nation to innovation
leader.
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Informations- och
kommunikationstek
Digitalisering och internet omformar samhället och vår vardag. Konsekvenserna
av företeelser som Big Data och Internet of things är svåra att bedöma.
I seminarier lyfter IVA dagsaktuella it-frågor och ger dem ett framtidsperspektiv.

eknik
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Svenska
entreprenörer
bra på internet
»I Sverige insåg man tidigt att standarder var nödvändiga. Därför har
många svenska initiativ fått gehör. E-post, med bland annat svenskt alfabet
och möjligheten att sända bilagor, bygger delvis på svensk utveckling.«

I

slutet av förra seklet var förhoppningarna gigantiska om vad internet, den
då ganska nya digitala kanalen för
kommunikation, skulle leda till. Företag
med internet i affärsplanen värderades
till astronomiska belopp. Allt mer pengar
pumpade upp bubblan. Sen sprack den. Det
var knappast internets fel.
Hur skulle dagens samhälle fungera
utan alla nollor och ettor som i allt stridare
ström forsar fram i internet? Ganska dåligt,
svarar säkert de flesta. Numera är det som,
i dagligt tal och en smula vanvördigt, kallas
nätet ett självklart inslag i allas vår tillvaro.

Patrik Fältström är en av dem som
påverkat internets utveckling sedan mitten
av 1980-talet. Både i Sverige och internationellt. Hans meritlista är lång. Cisco, Tele2,
KTH är några av arbetsgivarna. Sveriges
regering, EU-kommissionen och globalt
verksamma organisationer med uppgift att
utveckla och hålla ordning på internet är
andra. Han är, kort sagt, en svensk internetpionjär med inflytande. Domännamnsystemet, DNS, är en av hans specialiteter.
Numera är Patrik Fältström forsknings- och utvecklingschef på Netnod, ett
svenskt bolag med en väsentlig roll för

hela internet. Bolaget sköter internetknutpunkter i Sverige och Danmark, men är
också en av de tolv organisationer i världen
som ansvarar för centrala delar av domännamnsystemet. Utöver Netnod finns bara
två utanför USA.
– Jag började arbeta 1986 på KTH. Då
jobbade jag med domännamn och mejl. Så
visst hör jag till dem som tidigt arbetade
med internet i Sverige, men jag var varken
först eller ensam, säger han.

Internet var inte heller den enda tänk
bara lösningen för digital telekommunikation. Stora företag och organisationer
hade ju redan långt tidigare använt olika
telenät, typ statliga Televerkets, för detta.
– Men det bestämdes att telekommunikationen skulle konkurrensutsättas. Internet
erbjöd en bättre struktur med bland annat
domännamn kopplade till IP-adresser.
Internet är designat för samverkan mellan
aktörer, innovation och konkurrens.
Sveriges internethistoria börjar med
Sunet på KTH. Ett nordiskt nät, Nordunet,
skapades efter beslut i Nordiska ministerrådet. 1991 tog Kinneviks Swipnet över den
kommersiella delen av Sunet.
– I Sverige insåg man tidigt att stan46

darder var nödvändiga. Därför har många
svenska initiativ fått gehör. E-post, med
bland annat svenskt alfabet och möjligheten att sända bilagor, bygger delvis på
svensk utveckling.
Regelverken för domännamn hör, påpekar Patrik Fältström, också till det som
svenskar har varit djupt engagerade i.
– Sverige har framgångsrika individer
och företag som utnyttjar internets möjligheter. Ericsson, Skype, Mojang och Spotify
exempelvis.
Även politiker förstår fördelarna.
– De fattar att tillväxten sker i tjänste
sektorn och då är möjlighet till generell
kommunikation viktig. Men de ser fortfarande inte vissa detaljer om hur dessa
grundläggande mål ska implementeras,
att det handlar om fri konkurrens även för
kommunikation. De förstår nog teorierna
men inte än hur de ska implementeras.
Val av kommunikationsteknik, som beslutet om DAB-radio, ska politiker överlåta
till marknadens aktörer, medan målet, att
digitalisera, kan vara politiskt.
Internet har trots allt, menar Patrik
Fältström, sina skönhetsfläckar när det
gäller regler, standarder och konkurrens.
– Fiberutbyggnad är ett exempel. Någon

PATRIK FÄLTSTRÖM
FoU-chef Netnod.
Ledamot avdelningen
Informationsteknik 2013.
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gräver ner ett fibernät och sedan kan operatörer skriva avtal med fiberägaren om att
få leverera tjänster till konsument, men inte
hyra så kallad svartfiber på icke-diskriminerande villkor. Det vill säga: Den som äger
kabeln har kvar makten över det nedgrävda.
Och Internet of Things, IoT, som via nätet ska koppla samman prylar av allehanda
slag är långt från problemfritt.
– De saker man köper kommunicerar inte
på samma sätt, använder inte standarder.
Glödlampor är inte utbytbara mellan olika
fabrikat. Byter man tillverkare av glödlampor måste man också byta strömbrytare.
Och det, liksom fiberutbyggnaden, ger
låsning till en viss leverantör. Samma
sak gäller för tjänster som Facebook och
Skype som var och en enbart levereras av
en leverantör. Det strider, menar Patrik
Fältström, mot internets grundtankar.
– E-post är en konkurrensneutral tjänst.
Det spelar ingen roll om brevet kommer
via Gmail, Telia, Hotmail eller någon
annan leverantör. Mejlen kommer fram
som de ska och man kan byta leverantör av
tjänsten, eller tillhandahålla den själv.
Även om det är lätt att på olika nivåer
bli tillfångatagen av en leverantör, så är
själva internet ostoppbart.
– Strukturen är så decentraliserad att
internet inte går att styra eller stänga av.
De stora möjligheterna till innovationer
gör nätet okontrollerbart. Försöker någon
stänga av en viktig funktion, så går kreativa personer bara runt denna. Individuella
byggstenar kan förstås blockeras. Men
aldrig helheten, inte på längre sikt.
Och det är väl bra att det är på det sättet. Internet är ju en väsentlig komponent för globalt fungerande marknader.
Men Patrik Fältström påpekar att också
annat sedan länge har bidragit till just
globalisering. Redan för mer än hundra
år sedan kunde man telegrafera över
Atlanten. Senare gav fraktflyget import
av färsk frukt och blommor från fjärran
länder.
– Digitalisering och internet är minst

lika viktiga. Internet har snabbat på
utvecklingen och medfört främst global
harmonisering av både normer och lagstiftning. Grundbulten de senaste 10–15
åren är World Wide Web som gör det
möjligt att surfa och för folk att sprida
åsikter och ta del av detsamma från jordens alla hörn.

Men digitalisering och internet skakar
också om traditionella begrepp. Existerar
det egentligen original och kopior i den
digitala världen?
– Man kan skicka, låt säga en bild, och
ändå ha den kvar. Båda versionerna är
identiska.
Det är en skillnad jämfört med när
fotografer ömt vårdade sina negativ, som
ju var de verkliga originalen.
– Konsumera media, låter också fel.
Innehållet på en webbplats är kvar oavsett
hur många som tittar eller laddar ner det.
Ett annat exempel är kombinationen
ökad datorkraft och lagringsmöjligheter
ihop med globaliseringen, alltså det som
kallas ”Big Data”. Allt färre svenskar
svarar på enkäter. Det oroar SCB. Den officiella statistiken kan rent av bli missvisande. Men så behöver det inte alls bli.
– Enkäter som bygger på urval har snart

spelat ut sin roll. När allt är digitaliserat
behöver man inte göra några urval. Då kan
man studera hela populationen. Det är Big
Data för mig, möjligheten att dra slutsatser
baserat på faktisk information.
Å andra sidan: När allt är omvandlat
till ettor och nollor, finns på servrar och
saker kommunicerar, dyker det upp etiska
komplikationer. I USA kan man få billigare
bilförsäkring om man alltid kör enligt lagar
och regler och bilen är uppkopplad. Det går
enkelt att se dyrare försäkringar för rökare
eller för dem som öppnar kylskåpet för ofta.
Kanske inte ett helt tilltalande scenario.
Patrik Fältström, ser realistiskt på detta.
– Övervakning av enskilda och insamling av beteenden har hänt och kommer att
hända. Men vi måste diskutera mycket mer
vilken information framför allt staten ska
ha tillgång till.
Staten har monopol på användning av
våld. Men hur ska balansen mellan polisens verktyg för digital spaning och den
personliga integriteten se ut?
Att internet är en del av samhällets
infrastruktur, i alla fall passiv utrustning
typ kablar och master, är självklart för
Patrik Fältström.
– Utan internet fungerar inte samhället. Banksystemen skulle rasa ihop.
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29 september – Stockholm
Hur säker är min journal på
nätet?
Seminarium – Avdelningen för
Informationsteknik, Programrådet
eHälsa
16 oktober – Stockholm
Big Data – hot eller nytta?
Kunskapslunch – IVA i samarbete
med Sällskapet riksdagsledamöter och
forskare (Rifo)
22 oktober – Göteborg
SAFER – samverkande säkerhetssystem
Seminarium – IVA Väst
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11 november – Luleå
Från järnverk till Big Data
Seminarium – Avdelningen för Bergs- och
materialteknik, IVA Nord
13 november – Lund
Vad är det mobila molnet?
Seminarium – IVA Syd i samarbete
med MAPCI (Lunds forskningsinstitut
inom mobila molnsystem och sakernas
internet)
2 december – Stockholm
Data Analytics – möjligheter och påverkan
Seminarium – Programråden för Big Data
respektive eHälsa

»Strukturen är så
decentraliserad att
internet inte går att
styra eller stänga av.
De stora möjligheterna
till innovationer gör
nätet okontrollerbart.«

E-post och möjligheten att besöka
webbplatser är fundament i vardagen. För
den skull har inte samhället blivit mer
sårbart. Internet är redundant. Det finns
ju exempelvis flera internetoperatörer,
även om det bara finns en leverantör av
tjänsten Facebook.

Telekommunikation är lika viktigt för
samhället som el. Skulle den ena slås ut så
får också den andra problem.
– Men i Sverige har man länge tittat
på risker sektorsvis. Det var först efter
stormen Gudrun, 2005, som man verkligen började analysera och koordinera
tvärsektoriellt.

Utvecklingen av internet fortsätter i
rask takt. Ingen vet väl riktigt säkert vart
det leder. Patrik Fältström är övertygad
om att alla apparater som drivs med el
kommer att anslutas, antingen fast eller
mobilt, och därmed bli en del av Internet.
– Det som är anslutet behöver inte veta
på vilket sätt. Men man måste dra sladdar
till allt man kan dra sladd till, annars
räcker inte radioutrymmet.
Hjärtsjukas pacemakers och diabetikers
insulinpumpar hör till sådant som redan
idag övervakas och styrs.
Digitaliseringen kommer att bli mer
genomgripande och få högre kvalitet. Det
gör att 3D-skrivare i hemmen kommer att
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förändra ett och annat beteende. Varför
inte för mat?
– Om man kan skriva ut saker hemma,
så behöver man inte gå och shoppa så ofta.
Kan man digitalisera tillräckligt bra, så
kan man så småningom skriva ut dagens
middag, säger Patrik Fältström, som ser
fram emot en bättre utveckling av Internet
of Food (IoF) än Internet of Things.
På Netnod leder han utvecklingen av ett
nytt distributionssystem för exakt tid och
frekvens i Sverige. SP, Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, håller visserligen reda
på klockan, men Netnod är behjälpligt med
att leverera tiden till de som mer exakt vill
veta när det är dags för lunch.
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Big Data skapar
beslutsunderlag i realtid

O

mkring 90 procent av all tillgänglig data har skapats de senaste två
åren. Sedan ett halvt decennium
används vanligen termen Big Data för denna extrema mängd ettor och nollor.
Många framgångsrika företag vet hur
man omvandlar "Big Data" till kommersiellt användbar information. Men hur påverkas samhället av alla de digitala spår vi
frivilligt eller omedvetet lämnar efter oss?
Kan datamängden användas som bas för allmänna förbättringar?
Vid IVA-seminariet Science and Society
Forum belystes dessa frågor.
FN-initiativet Global Pulse utvecklar
teknik som omvandlar data till information
som kan användas för samhällets bästa. Robert Kirkpatrick är chef för verksamheten.
– Arbetet handlar inte om att skapa
snabbstatistik utan om att i realtid analysera strömmen av data. Vi behöver informationen för att förstå vad som sker just nu,
sa han.
Nästan alla människor har en mobil i
fickan eller i handen. Mobilerna har kontakt med närmsta basstation och i aggre-

gerad form kan detta visa hur strömmen av
människor rör sig genom en stad.
– Efter en katastrof kan vi då se var folk
samlas och skicka hjälpen dit.
Twitter, Facebook och andra sociala
media, nyhetsartiklar, platsannonser, sökningar på Google och fysiska internetuppkopplade sensorer är några av de källor från
vilka Global Pulse hämtar och lagrar data.
– Vi vill också lagra uppgifter om hur
fysiska postpaket förflyttas. Och vi vill utveckla en app som gör om det som sägs i
radio till text när någon ringer till ett program.
Big Data kan i framtiden, hoppades Robert Kirkpatrick, vara grunden för förutsägelser av skeenden på samma sätt som
dagens väderprognoser.
– Men det krävs att data kan anonymiseras på ett säkert sätt. En standard för detta
behövs.
Pontus Johnson är professor i industriella
informationssystem.
– Big Data är en hajp. Varje ny teknik
väcker extrema förväntningar. De infrias
sällan, sa han.
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Först efter ett antal år, när tekniken satt
sig, blir det verkligt produktiva användningar.
Liknande tankar framförde Jonas F.
Kjellstrand, senior executive adviser på SAS
Institute.
– Företag kan gå under om de satsar på
hajpfasens löften. De som klarar sig ser de
långsiktiga effekterna, sa han.
Ska analyser av de stora dataströmmarna
på allvar kunna användas för samhällets
bästa är skydd av den personliga integriteten väsentlig.
– Och där har den offentliga sektorn en
betydelsefull roll att spela.
Kontentan av seminariet blev kort och
gott att kombinationer av olika datamängder, behandlade i avancerade algoritmer,
kan ge en ny typ av prognoser över vad som
är på väg att hända exempelvis när det gäller global spridning av en smittsam sjukdom.
Men för att människor ska acceptera att
deras digitala spår används krävs förtroende. Därför måste processerna vara transparanta.

Telia Sonera
ska bli innovativt

J

ohan Dennelind, Telia Soneras koncernchef, tänker se till att bolaget blir
mer än en nätoperatör. Hållbarhet,
innovation och mer fiber är några av framtidsspåren.
– Vi måste skrämma liv i vår innovationskraft, sa Johan Dennelind när han talade vid ett frukostmöte på IVA.
I en bransch som förändrar sig i supertakt är det nödvändigt att kunderna upplever bolaget som en relevant leverantör.
Därför vill Johan Dennelind dels satsa på
kärnaffären, dels utforska vilka möjligheter
som finns nära denna.

Telia Sonera ska erbjuda den bästa uppkopplingen mot nätet, oavsett vilken teknik
kunden använder. Ytterligare miljarder satsas på fiber i främst Sverige.
– Men vi ska inte bara vara nätoperatör.
Vi ska erbjuda fler tjänster.

Områden som eHälsa, m2m, musik och
finansiella tjänster kan därför bli nya områden för bolaget.
– Nu betalar man ett fast pris för en bestämd mängd gigabyte, men man ringer
och pratar hur mycket man vill. Framöver
blir nog prismodellerna mer rörliga.

Patienter och
läkare oense om
journal på nätet

L

andstinget i Uppsala län var först ut
med e-journaler. Bra tyckte patienterna, nja, ansåg läkarna. I två år har
patienter i Uppsala läns landsting haft möjlighet att på nätet ta del av provsvar, kolla
sina recept och följa remisser och annat.
– 55 000 utnyttjar möjligheten, sa Benny
Eklund, IT-strateg på Landstinget i Uppsala, vid ett IVA-seminarium.

Men det finns kritik. Läkarna har framfört åtskilliga invändningar. Datainspektionen, Socialstyrelsen, JO, polisen och Centrala etikprövningsnämnden har fått ta del
av läkarföreningens protester.

Kanske beror invändningarna på att perspektivet i Uppsalamodellen är patientens,
inte vårdpersonalens.
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– Patienter vill kunna se allt i sina journaler. Läkarna önskade begränsningar.
Farhågor fanns att patienter skulle feltolka information, eller oroas om de fick svåra
besked via nätet. Den oron har, menade
Benny Eklund, kommit på skam.
– Patienterna klarar svåra besked. Då
är man bättre förberedd när man träffar
läkaren.
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NÄTVERK, UTBYTEN & RESOR

Umeå
designer
i toppform

S

å här glada blev studenterna på
Designhögskolan i Umeå när de
fick besök av kungen. Han var
imponerad av innovationskraften, fick
se f lera intressanta elevprojekt och en
pratstund med studenterna som söker
sig till den välrenommerade skolan från
hela världen.
Besöket på skolan ingick i en tvådagars teknikresa som gick till Umeå. IVAdelegationen besökte bland annat Umeå
universitet och Volvos hyttfabrik och fick
se skogsmaskiner från världens största
tillverkare, japanska Komatsu Forest.
I Uminova Science Park, där flera företag som knoppats av från universitet
huserar, bekantade sig delegationen med
Brain Stimulation som hjälper stroke
patienter att komma tillbaka och Likvor
som utvecklat en produkt för att mäta
trycket i vätskesystemet som omsluter
hjärnan och ryggmärgen på patienter
med demens.

OM IVAs KUNGL. TEKNIKRESA
Den Kungl. Teknikresan, som studerar
näringsliv och forskning i olika delar av Sverige,
arrangerades i år för fjärde gången. Årets resa
gick till Umeå. Tidigare resor har gått till BoråsGöteborg, Småland och Kiruna-Luleå.
Teknikresan består av studiebesök och
seminarier och genomförs under två dagar.
Förutom kungen deltar personer från näringsliv,
samhälle och akademi. Delegationen leds av
IVAs preses Leif Johansson.
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Utbildning
och forskning
Projektet Utsiktsplats forskning skärskådar den svenska
forskningspolitiken. Om näringsliv och offentlig sektor ska
få tillgång till rätt kompetens måste forskning och utbildning
fungera tätt tillsammans. Och fler unga bör vilja bli ingenjörer.
Tekniksprånget ger dem möjligheten att pröva yrket.
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Samverkan med
regionala högskolor
stärker näringslivet
»Det är inte vi som ska peka ut olika områden. Sakinnehållet avgör
forskarna och lärosätena bättre själva tillsammans med näringslivet.
Vi ska erbjuda stödformer som gör att högskolorna och de nya
universiteten kan utvecklas.«

N

ittio procent av de statliga forskningsanslagen går till de stora,
gamla universiteten. Det innebär
att fyra av tio studenter har lärare som får
dela på de resterande tio procenten av de
statliga forskningsresurserna.
God utbildning och kvalificerad forskning är a och o om Sverige ska fortsätta att
vara välmående. Det är alla överens om.
Men vilken kunskap och vilken kompetens
behövs egentligen för att stärka Sveriges
konkurrenskraft?
Något svar på den frågan har inte heller Madelene Sandström, vd för 20-års
jubilerande Stiftelsen för kunskaps- och
kompetensutveckling.
– Det är inte vi som ska peka ut olika
områden. Sakinnehållet avgör forskarna
och lärosätena bättre själva tillsammans
med näringslivet. Vi ska erbjuda stödformer som gör att högskolorna och de nya
universiteten kan utvecklas, säger hon.
KK-stiftelsen är högskolornas och de
nya universitetens forskningsfinansiär med
tydligt mål att satsningarna ska stärka
Sveriges konkurrenskraft.
Den uppgiften har stiftelsen haft ända

sedan kapitalet på 3,6 miljarder kronor
från de tidigare löntagarfonderna började
förvaltas. Förvaltningen har varit framgångsrik. Hittills har stiftelsen betalat
ut runt 8,5 miljarder till högskolorna.
Samtidigt som stiftelsens kapital har ökat
till 8,5 miljarder.
– Vi ska aldrig behöva säga nej på grund
av brist på pengar. Det är kvaliteten på
innehållet i ansökningarna som avgör. Om
det finns fler ansökningar som håller våra
kvalitetsmått än budgeten medger, så får
styrelsen ta ställning till om mer pengar
ska tillföras.
En studie från Entreprenörskapsforum
visar att hälften av Sveriges ekonomiska
tillväxt de senaste decennierna beror på
att andelen högutbildade av alla anställda
inom näringslivet har ökat kraftigt.
Största delen av den ökningen har kommit
av att nya universitet och högskolor har
etablerats.
– Det borde utbildningsdepartementet
vara stolt över. Där har de missat ett argument i resonemangen med finansdepartementet, säger Madelene Sandström.
Det är också på arbetsplatser runt de
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nya lärosätena som andelen högutbildade
har stigit mest. Det regionala utvecklingsarbete som KK-stiftelsen är satt att stödja
ger alltså resultat.

Ett nyckelord för de forsknings- och
utvecklingsprojekt som kan tänkas få stöd
är – samproduktion.
– Ska man få mångmiljonbelopp från oss
då krävs att många företag är med i långa
samarbeten. Det ger en kraftig produktivitetsökning.
Den högskola som planerar ett forskningsprojekt måste se till att näringslivet
är med på noterna. Mer än ett företag
måste delta och projektplanen ska utvecklas i samråd. Näringslivets insatser ska
vara värda minst lika mycket som KKstiftelsens.
– Vi är också mycket noga med att det
ska vara vetenskaplig höjd och stor nytta
för forskare och lärosäte. Det är aldrig
fråga om att vi stödjer uppdragsforskning.
Sådana förslag blir det avslag på.
Forskning skapar kunskap. Den kan
göra god nytta som kompetens i företag.
Men KK-stiftelsen stödjer inte bara forsk-

MADELENE SANDSTRÖM
Vd för Stiftelsen för kunskapsoch Kompetensutveckling,
KK-stiftelsen. Ledamot avdelningen
Utbildning och forskning 2004.
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ning utan även kompetensutveckling på
avancerad nivå. KK-stiftelsens program
Expertkompetens har detta som mål. De
nya lärosätena kan få stöd för näringslivsinriktade utbildningar på avancerad
nivå.
Ett exempel är de företagsanpassade
kurser i mjukvaruutveckling som Blekinge tekniska högskola och Mälardalens
högskola har beslutat sig för att arrangera
med Volvo, Scania, Saab och Ericsson som
medverkande.
– Den här typen av utbildningar får
inget statligt stöd. Därför är de en utmaning för högskolorna. Dessbättre gillar
företagen initiativet.
Inriktningen för KK-stiftelsen har trots
allt förändrats en del under åren.
– Från början kretsade mycket kring
den så kallade it-miljarden.
Den skulle användas till att utveckla skolornas användning av it som en integrerad
del av undervisningen. Det var på den tiden
som internet skrevs med versalt i.

– I slutet av 1990-talet började forskning
och samverkan bli en del av vår verksamhet.
Företagsanknutna forskarskolor hör till
KK-paletten för kunskapshöjning. Från
början hade få högskolor möjlighet att
inrätta sådana.
– Miljöerna var för små och få hade examinationsrätt på forskarutbildningsnivå.
Men nu är möjligheterna bättre.
Det senaste exemplet är forskarskolan
Pro Wood vid Högskolan i Jönköping i
samverkan med Linnéuniversitetet. Den är
till för doktorander anställda inom främst
den småländska träindustrin.
– I den traditionella träbranschen säger
de själva att de måste utvecklas för att
näringen även i fortsättningen ska vara
en väsentlig del av Sveriges export. Den
nya forskarskolan blir ett avstamp till den
utvecklingen.
KK-stiftelsen har åtskilliga program
och modeller för att de nya högskolorna
och universiteten ska kunna fullfölja sina
ambitioner.

MÖTEN: UTBILDNING OCH FORSKNING

25 mars – Stockholm
Universitet i samhällets tjänst
Seminarium – Avdelningen för Utbildning och
forskning, projektet Utsiktsplats forskning
8 april – Göteborg
Humanioras betydelse för ett
kreativt näringsliv
Seminarium – IVA Väst
9 april – Stockholm
Hur kan stark ledning för
ett lärosäte förenas med
kollegialitet?
Seminarium – Projektet Utsiktsplats
forskning
30 juni – Almedalen
Vem utvärderar svensk
forskningspolitik?
Seminarium – Projektet Utsiktsplats forskning

30 juni – Almedalen
Praktik för unga – en brygga mellan
studier och arbete?
Seminarium – Projektet Tekniksprånget
15 september – Stockholm
Forskning på nanonivå i
industriell produktutveckling
Seminarium – Avdelningen för Bergsoch materialteknik
22 september – Göteborg
MOOC-kurser – framtidens
nätbaserade utbildning
Seminarium – IVA Väst
8 december – Stockholm
Science 2.0 – New Boundary Conditions
for Science
Seminarium – Avdelningen för Teknikens grunder
och gränsområden
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– Vår satsning på de lärosäten som vill
profilera sin forskning för att bli ledande
inom ett område är nog ändå det bästa
vi gör.
Fast det är en tuff utmaning för lärosätena. Kanske särskilt för de högskolor som
blivit universitet eftersom det innebär krav
på bredd. Uppgiften är i första hand att
utbilda. Ändå ser allt fler de fördelar som
skapas om forskningen är specialiserad och
av högsta klass.
– Synd att inte också staten har satsat
på detta. Det finns ju en sådan uppmaning,
men de ringa medel som ställs till förfogande skapar inga möjligheter.
KK-stiftelsens profilsatsningar är
långsiktiga. Arbetet med att bygga upp
lärosätets spetskompetens kan innebära
stöd upp till tio år. Stiftelsens bidrag
till skolornas rekrytering av lämpliga
forskare har ökat för att snabba på processen. Men resultaten kommer inte med en
gång.

Långvariga satsningar har bidragit
till att exempelvis Karlstad universitet
är ledande på forskning inom tjänstemarknaden, Högskolan i Jönköping på
gjutteknik och Högskolan Väst på produktionsteknik. Mälardalens högskola,
Örebro universitet, Halmstads högskola
och Blekinge tekniska högskola är andra
exempel på lärosäten som antingen har
skapat eller är på väg att etablera en
forskningsprofil med spets.
– Mälardalen var tidigt ute med satsningar på bland annat inbyggda sensorsystem. På Blekinge tekniska högskola
slopade man en del områden för att kunna
satsa mot toppen inom ett mindre antal.
KK-miljöerna i Skövde, Halmstad och
Mittuniversitetet tar också stora steg
framåt.
– De långsiktiga KK-miljöerna och profilsatsningarna påverkar företagen att vara
kvar eller etablera sig runt högskolorna.

»90 procent av de
statliga forsknings
anslagen går till
de stora, gamla
universiteten.«

Det gäller till och med internationella
koncerner.

Att företagen har god nytta av högskolornas forskning visar om inte annat så
KK-stiftelsens egna studier. Sex år efter
det att samarbete inletts har företagen genomsnittligt höjt sitt förädlingsvärde med
närmare 30 procent. Det är betydligt mer
än för icke-samarbetande företag.
– Sverige behöver fler sådana här
miljöer. För att förenkla: Bara forskning
kring grafen på Chalmers räcker inte om
den svenska exportindustrin ska stanna i
landet. Klart vi ska ha toppforskning men
det behövs också en stor bredd.
Att Madelene Sandström inte är helt
belåten med den statliga utbildnings- och
forskningspolitiken är att uttrycka det
hovsamt.

– Under senare år har man satsat på fler
utbildningsplatser på de stora universiteten. Visst, det blir fler civilingenjörer, men
vad blir det av dem? Kontorsarbete i storstäderna. Där det finns behov av kompetent arbetskraft sker inga satsningar. Hur
ska man kunna rekrytera till träföretag
utanför Nässjö om utbildningen sker i, låt
säga, Lund? Vi har inte en våg av ”bo på
landsbygden”, vi har en stark urbanisering
i Sverige.

När det gäller de statliga anslagen
till forskning finns det, menar Madelene
Sandström, de som anser att pengar som
hamnar utanför de stora universiteten är
förödda.
– Bisarrt! 90 procent av de statliga
forskningsanslagen går till de stora, gamla
universiteten. Det innebär att fyra av tio
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studenter har lärare som får dela på de
resterande tio procenten av de statliga
forskningsresurserna. Man kan verkligen
fråga sig på vilket problem den nuvarande
forskningspolitiken är ett svar, säger
Madelene Sandström.
Bättre vore, hävdar hon, att innan
resurserna fördelades tydligt klargöra vad
målsättningen är med olika typer av universitet och högskolor. Basanslagen borde
därför målstyras.
– Lärosäten kunde få femåriga uppdrag. Dessa borde vara diversifierade.
Det krävs målsättningar på längre sikt
än dagens. Målen skulle kunna utvecklas
i samverkan med lärosätena och kunna
vara på olika nivåer av precisering. Det
borde vara en mer strategisk tanke bakom
resursfördelningen, säger Madelene
Sandström.

”Nacka ska ju
bygga en helt ny
stadskärna och det
har varit intressant
att få följa den
processen och se de
olika perspektiven.
Jag har fått mersmak
på planarkitekt.
Men jag har ännu
inte varit hos
exploaterings
ingenjörerna och
det ska bli väldigt
spännande.”
erik henckel ,

praktikant på Nacka
kommun.

”Jag har fått som ett smörgåsbord
där jag har kunnat välja vad som
varit mest intressant. Det har alltid
varit riktiga uppgifter som bidragit
till företaget. Jag har även haft egna
projekt och till exempel varit ansvarig
för att planera ett event.”
rebecca netteryd,

praktikant på ÅF.

”Jag tyckte att det verkade väldigt kul
och en möjlighet att få utveckla mitt
ledarskap. Det är spännande att möta
en människa som är ny i arbetslivet,
och få följa deras utveckling. Det var
lite förvånande att vi skulle bli peppade
av praktikanten och inte tvärtom.”
karolina bäckbro,

projektledare på
Corporate communications, ÅF.

”Det roligaste har varit att få ta del av allas
erfarenheter och lärdomar, vilka jag kommer
kunna använda mig av i framtida karriärval.
En av utmaningarna för mig var att lära mig
programmera, jag har inte programmerat
särskilt mycket innan. Men som tur är finns det
ju så många här som är otroligt duktiga på det
de gör och som har kunnat dela med sig av sin
kunskap.”
jonathan jan,

praktikant på HiQ.

”Det har varit jätteroligt att få träffa människor
som gjort en massa coola projekt och få
uppleva arbetslivet på riktigt och göra riktiga
arbetsuppgifter. Mest utmanande för mig var att
jag inte kunde så mycket från början, men det
har varit lätt ändå för att alla har hjälpt till.”
kajsa tunedal ,

praktikant på HiQ.
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Allt fler tjejer nyfikna
på ingenjörsyrket
OM TEKNIKSPRÅNGET
Via Tekniksprånget satsar Sveriges arbets
givare och regering tillsammans för att bevara
ingenjörstraditionen och stärka vår långsiktiga
konkurrenskraft. Genom Tekniksprånget kan
ungdomar som gått ut gymnasiet söka betald
praktik hos teknikintensiva arbetsgivare.
Tekniksprånget drivs av IVA på uppdrag av
regeringen med syfte att öka intresset bland
unga att söka till ingenjörsutbildningar.
Tekniksprånget är ett praktikprogram för
gymnasiets avgångselever som är under 21 år
och som har behörighet att söka en ingenjörsutbildning.
Praktiken pågår i fyra månader och är betald,
13 500 kronor per månad. Styrgruppsordförande är Jan-Eric Sundgren. Projektledare
var under 2014 Staffan Eriksson. Från februari
2015 är Alexandra Ridderstad projektledare.

I

ntresset för att söka praktik via Tekniksprånget är fortsatt stort. Totalt
sökte över 3 000 ungdomar till Tekniksprånget under 2014.
– Vi är väldigt glada över det stora intresset men också att det är så många tjejer
som söker till Tekniksprånget, säger Staffan
Eriksson, projektledare för Tekniksprånget.
Det f inns många spännande arbets
givare över hela Sverige att söka till, inom
såväl privat som offentlig sektor. Bland
de över 170 arbetsgivare som medverkar i
Tekniksprånget finns det dock några som
sticker ut. De mest eftertraktade arbetsgivarna är Spotify, Ericsson, SVT, NCC,
Saab, ÅF, Volvo och Volvo Car Group. Välkända företag och starka varumärken som
tilltalar unga.
Ingenjör har av tradition varit ett mansdominerat yrke. Men det är en vikande
trend och något som många arbetsgivare
arbetar aktivt för att förändra. Hela 39
procent av de sökande till Tekniksprånget
under hösten 2014 var tjejer. Och av de
ungdomar som sedan antas till praktiken
är drygt hälften tjejer. På landets ingenjörsutbildningar är 26 procent av teknologerna tjejer.
– Det känns hoppfullt för framtiden att
så många tjejer söker till Tekniksprånget
och ännu bättre att våra arbetsgivare aktivt
väljer att ta in dem, säger Staffan Eriksson.

Det finns fortsatt betydligt f ler unga
som vill prova på ingenjörsyrken än det
finns praktikplatser på företag, kommuner
och organisationer. Därför är arbetet inom
Tekniksprånget fokuserat på att rekrytera
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ännu fler arbetsgivare över hela Sverige till
det populära programmet.
2014 medverkade 170 arbetsgivare inom
privat och offentlig sektor i Tekniksprånget.
Glädjande är att flera stora konsultbolag nu
ser nyttan med att erbjuda platser åt Tekniksprångare. En tydlig trend är att fler och
fler verksamheter utanför den traditionellt
ingenjörstunga industrin ansluter sig till
Tekniksprånget. Praktikanter finns också
hos tjänsteföretag inom media, teleoperatörer, kommuner, kommunala bolag och
landsting. Tekniksprånget har lyckats nå ut
både brett och djupt i svenskt arbetsliv.

Handledarna hos arbetsgivarna har
en nyckelroll för att praktikanterna ska få
en positiv upplevelse av sin praktikperiod.
För att stödja handledarna anordnar Tekniksprånget utbildningar och träffar för att
nätverka och utbyta erfarenheter. En manual
har tagits fram för att stötta handledarna.
Engagerade handledare inspirerar unga
personer, samtidigt som de får en möjlighet
att växa som människa och ledare.
För att verkligen ta tillvara praktikanternas nya insikter och erfarenheter finns det
ett särskilt nätverk för alumner. De medverkar också vid träffar på gymnasieskolor och
vid studentmässor.
Det avgörande måttet på framgång är
givetvis hur nöjda praktikanterna är med
sin fyramånaderspraktik och hur många
som är intresserade av att plugga vidare på
en ingenjörsutbildning eller teknikutbildning. Åtta av tio har, efter avslutad praktik,
påbörjat eller planerar att börja en teknisk
eller naturvetenskaplig utbildning.

Bred spaning ger nya
perspektiv på forskning
OM UTSIKTSPLATS FORSKNING
Projektet är i stora delar en fortsättning på
Agenda för forskning, ett IVA-projekt som
hade som övergripande syfte att bidra till och
stärka den forskningspolitiska debatten. Det
projektet tillförde såväl nya idéer som ny viktig
analys till diskussionen.
Utsiktsplats forskning fungerar som en
tankesmedja där projektet fokuserar
på ett par frågor åt gången. Genom att
samla en bred gruppering av aktörer och
behandla en eller ett par frågor åt gången,
med hjälp av kvalificerade studier, ska den
forskningspolitiska debatten föras framåt på
ett konstruktivt sätt.
Styrgruppsordförande är Gunnar Svedberg.
Projektledare till och med 2014 Anders
Broström och från 2015 Martin Wikström.
Projektet pågår mellan 2013–2015.

F

orskning hör till IVAs viktiga frågor. Sedan 2013 pågår det treåriga
Utsiktsplats forskning, som tar vid
där Agenda för forskning slutade år 2012.
Syftet med Utsiktsplats forskning är att
föra den forskningspolitiska debatten framåt.
Konkreta och prioriterade förslag, baserade
på kvalificerade studier, ska bidra till detta.
I projektet, som delvis kan ses som en
tankesmedja, ingår en bred grupp aktörer:
forskningsfinansiärer och universitet är
representerade i styrgruppen som leds av
Gunnar Svedberg.
En av intentionerna är att bidra till att
stärka svenska forskares och svensk forsknings möjligheter att bedriva högkvalitativ forskning i internationella samarbeten.
Projektet ska även bidra till att forskare än
bättre kan bedriva utbildning baserad på
forskning. Forskarsveriges samspel med
det omgivande samhället är ytterligare ett
område där Utsiktsplats forskning vill bidra
till förbättringar.
Martin Wikström är projektledare.
– Även om mycket fungerar bra inom
svensk forskning är det ingen brist på frågor som bör studeras närmare, säger han.
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Exempelvis var balansen mellan autonomi för lärosäten och tydlig statlig styrning temat för ett av projektets seminarier
under årets Almedalsvecka. Brister i uppföljningen av svensk forskningspolitik var
ämne för det andra av projektets seminarier i Almedalen. Då presenterades en studie där Sverige jämfördes med flera andra
länder.
– Andra frågor som vi ska behandla är
exempelvis: Hur är universitetens styrelser
egentligen sammansatta och hur ska läro
sätena vara organiserade.
För att komma vidare i dessa frågor studerar projektet också hur situationen ser ut
i andra länder.
Projektet behandlar en eller ett par frågor åt gången. Några av styrgruppens medlemmar fungerar då som referensgrupp i de
enskilda delprojekten.
– Vi har bra diskussioner i styrgruppen,
vilket är viktigt. Universitet och forskningsfinansiärer är ju några av dem vi vill
ska få nytta av det vi kommer fram till. Naturligtvis blir vårt arbete också relevant för
nästa forskningsproposition, säger Martin
Wikström.
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Kroppen
digitaliseras
i klassrum

D

en tekniska revolutionen öppnar
nya möjligheter för att utveckla
och utnyttja digitala pedagogiska
hjälpmedel. I skolprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, är två av programmets teman, kroppen och rymden, på
väg att få digital form. Utvecklingen drivs
av NTA Digital.
Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet
är ordförande i styrgruppen.
– Eleverna är redan vana vid den här typen av teknik och det skapar möjligheter
och utmaningar för skolor, säger han.
Resultatet blir en blandning av realtid,
2D och 3D tillsammans med uppdrag och
berättelser.
– Det ska ge en spelkänsla och lärande i
en härlig blandning. Eleverna kan experimentera med sådant som inte enkelt går att
göra i verkligheten. Det blir i högsta grad
interaktivt och med den nya standarden för
3D på webben.
De digitala delarna av NTA ska introduceras hösten 2015. Då väntar nya utmaningar.
– Det här ska hålla i minst tio år, samtidigt som tekniken utvecklas. Innehållet
måste vara intressant hela tiden och det kan
komma nya fakta som vi måste kunna hantera. Målgruppen är kräsen, så innehållet
måste vara konkurrenskraftigt.

OM NTA
Naturvetenskap och teknik för alla startades 1997 av
IVA och KVA. Sedan 2012 ansvarar den ekonomiska
föreningen NTA Skolutveckling för den praktiska
driften.
Projektet NTA Digital drivs 2012–2015 av IVA.
Anders Ynnerman är ordförande och Johan Persson
projektledare.
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Brister i
analysen av
forskningspolitiken

M

ånga länder har god kontroll
på vad forskningspolitiken ska
åstadkomma. I Sverige är det
sämre beställt. En ny studie genomförd av
professor Mats Benner, Lunds universitet,
på uppdrag av IVA visar på markanta skillnader mellan Sverige och flera andra europeiska länder när det gäller stringens i uppföljning och analys av forskningspolitiken.
Studien diskuterades vid ett seminarium i
Almedalen.
– I Finland har man en enkel och klar
årlig genomgång av forsknings- och innovationssystemet, sa Mats Benner.
Norge har ett särskilt institut för uppföljning av det forskningspolitiken ska åstadkomma. I Nederländerna finns ett starkt
forskningssystem. Där har vetenskaps
akademin satt upp tio mätbara mål. Även i
Danmark har man tänkt till. Redan för 15 år
sedan sattes distinkta mål.
– De danska målen formulerades av universiteten tillsammans med departementet.
Uppföljningen av lärosätenas resultat är
skarp.
Schweiz har, enligt studien, konkreta och
internationellt inriktade mål baserade på
det som bedöms bäst för landet.
– I Sverige är det mer oklart vad forskningspolitiken ska åstadkomma. Ändå handlar det om en budget på runt 40 miljarder
kronor. Det saknas en fast grund för utvärdering. Den samlade bilden av vad kunskapsnationen Sverige ska göra saknas enligt
Benner.
– Det svenska systemet är som en sexåring
i ett mörkt rum med bara en strimma ljus.
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ÅRETS FINALISTER
Ramona Enache, Chalmers, mentor
Charlotta Gummeson. Lars Forsberg,
Uppsala universitet, mentor Mårten Winge.
Anna Fahlgren, Linköpings universitet,
mentor Claes Post. Mathias Lidberg,
Chalmers, mentor Odd Bonna. Pernilla
Videhult Pierre, Karolinska Institutet,
mentor Neil Yman. Mathias Hamberg,
Uppsala universitet, mentor Björn Berg.
Monica Säter, Linköpings universitet,
mentor Berndt Johansson. Samer Al
Moubayed, KTH, mentor Sven Hammar.

KI-forskare gjorde
den längsta resan
OM MENTOR4RESEARCH
IVAs och VINNOVAs program
Mentor4Research syftar till att fler
forskningsresultat ska bli kommersialiserade.
Men lika viktigt är att forskarnas insikter om
näringslivets villkor ökar. Mentorerna är erfarna
personer från näringslivet.
Programtiden är ett år. Detta avslutas
med en konferens där ett stipendium på
100 000 kronor delas ut till den forskare som
gjort de största framstegen på vägen mot
kommersialisering. Sedan starten, 2005, har
över 280 forskare deltagit.
Nationell programledare är Anders Gezelius.
Ordförande är Rolf Skoglund.

P

ernilla Videhult Pierre, forskare
på Karolinska Institutet, vann den
nionde omgången av programmet
Mentor4Research.
– Det här ger ökat självförtroende, sa
hon när hon tog emot stipendiet på 100 000
kronor.
I år deltog närmare 60 forskare från
svenska lärosäten i IVAs och VINNOVAs
mentorprogram. Syftet med programmet
är att ge forskare erfarenhet och kunskap
om kommersialisering. Åtta av forskarna
fick chansen att inför publik och en jury
berätta om vilka nya insikter året gett. En
forskare bedömdes som vinnare och fick
stipendiet.
I å r fast nade jury n f ör Perni l la
Videhult Pierre, forskare inom hörsel
och kommunikation vid Ka rolinska
Institutet och Uppsala universitet. Hon
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forskar särskilt om hörselskador orsakade
av cancerläkemedel och om hur man
minimerar skadorna.
Vid början av året var Pernilla Videhult
Pierre närmast negativ till tanken på
kommersialisering.
– Men jag satte målet att lära mig hur
man tar forskning till marknaden. Jag
har insett att det går, sa hon vid sin korta
presentation.

Juryn motiverade sitt beslut så här:
”Vinnaren utmärker sig genom att ha
gjort den längsta resan, med en tidig
startpunkt. Trots motstånd har hon genom envishet och målmedvetenhet brutit
ner kommersialiseringsmuren i sin omgivning. Samt inspirerat sin omgivning,
insett sina egna begränsningar och förstått vikten av teamet.”

Samlat grepp minskar
prövningarna för svensk medicin
OM PRÖVNINGAR FÖR
SVENSK MEDICIN
Prövningar för svensk medicin är ett handlingsoch resultatinriktat projekt med tydliga
målbilder för ökad samverkan, förbättrade
incitament, förstärkt infrastruktur och
förenklade regler kring kliniska prövningar
i Sverige.
Projektet som startade hösten 2012 pågick till
sommaren 2014. Arbetsformen var workshops
med alla berörda aktörer. Därutöver fanns tre
arbetsgrupper.
Ordförande i projektets styrgrupp
var Carola Lemne. Arvid Söderhäll var
huvudprojektledare.

P

rojektet Prövningar för svensk
medicin avslutades i maj, hade som
mål att bidra till en vändning av
den negativa trenden med allt färre kliniska
studier i Sverige. Främst är det läkemedels
företagen som dragit ner på antalet Sverigebaserade studier.
Inom såväl sjukvård, akademi, industri
som berörda myndigheter fanns en stor önskan att bidra till förändring. Engagemanget
i projektets arbetsgrupper har varit mycket
stort.

Projektarbetet har präglats av dialog från den första workshopen till den
sista. De tre arbetsgrupperna Infrastruktur – Tillgänglighet, Infrastruktur – Processer och Incitament för kliniska studier
har arbetat fram förslag och förankrat
dessa.
I projektets slutrapport konstateras att
förändringar inom två områden är särskilt
viktiga. De berör dels det praktiska genomförandet av kliniska studier i Sverige, dels
incitamenten för individer, organisationer
och huvudmän.
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Mest väsentlig är, enligt förslagen från
projektet, en nationell samordning och
förstärkt infrastruktur. Nya karriärvägar
för kliniskt aktiva forskare är också av stor
vikt.
Också alliansregeringen hade insikten
om att kliniska studier är betydelsefulla för
svensk vård och svensk läkemedelsutveckling. Regeringen tillsatte därför hösten
2013 en utredning under ledning av Formas
generaldirektör, Ingrid Petersson. Hennes
förslag, som till många delar sammanföll
med IVA-projektets, lades fram vid års
skiftet 2013–2014.
På alliansregeringens sista samman
träde, tre dagar före valet i september,
klubbades beslutet att bilda en kommitté
med ansvar för att samordna kliniska studier i Sverige. Kommittén får sitt säte i
Göteborg.
– Nu är det absolut viktigaste att snabbt
få denna på plats. Kursjusteringar kan göras
efter hand, kommenterade Arvid Söderhäll,
som varit huvudprojektledare för IVA-projektet, när den statliga utredningens förslag
blev kända.
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E

nergi – möjligheter och dilemman,
den populära boken från IVAs och
KVAs samarbetsprojekt Aspekter
på Energi, har under hösten 2014 uppdaterats och tryckts i ytterligare 15 000 exemplar. Den totala upplagan, sedan första
utgåvan 2007, är därmed 65 000. Boken är
i första hand tänkt att användas i skolan.
Distributionen sker via Utbudet.
Under 2014 har projektet, i samarbete med Svenska Science Centers och
KTH, vidareutvecklat den Fortbildningsdag i energi som tidigare genomförts på
många platser i landet. Utbildningen vänder sig framför allt till lärare på gymnasiet
och grundskolans högre årskurser. Under
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Populär skolbok
i ny version
november och december anordnades dagen på Science
Centers i Jönköping, Malmö, Göteborg och Luleå.
– Vi är mycket glada att
kunna presentera en uppdaterad version av fortbildningsdagarna, säger
Elin Vinger Elliot, projektledare på IVA. Vi har
uppdaterat både innehåll
och form. Under nästa år
hoppas vi att vi kan vässa
dagen ytterligare och anordna den vid ytterligare
tio tillfällen.

Fler studenter
skapar jobb på sikt

F

ler utbildningsplatser på universitet
och högskolor och mer pengar till
forskning är receptet för fler jobb.
Det menar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning,
som gjorde sitt premiärframträdande på
IVA i Stockholm. Helene Hellmark Knutsson
förutsåg en rejäl satsning på utbildning de
kommande åren.
– Det skapar på sikt jobb, sa hon vid ett
IVA-seminarium, bara någon dag efter att
hon utsetts till minister.
Men det gäller att utbildningens innehåll
är anpassad så att företag i nya branscher
stimuleras att växa. Det räcker dock inte
med att öka antalet utbildningsplatser. Även
forskningen behöver ökade resurser. Den nya
ministern pekade ut livsvetenskap och klimat
som särskilt angelägna forskningsområden.
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– Mer av både grund- och tillämpad
forskning behövs.
Helene Hellmark Knutsson framhöll också vikten av att ta tillvara goda exempel på
samverkan mellan akademi och näringsliv.
– Vi måste lära av det som är framgångsrikt. Därför vill jag lära känna vad som pågår i landet.
Internationalisering är ytterligare en
faktor att beakta. Universitet och högskolor
mår, ansåg Helene Hellmark Knutsson, bäst
om de samtidigt har såväl lokala som globala
perspektiv. Uppföljning av olika satsningar
och att mäta resultat, är för ministern mer
väsentligt än att grubbla över hur olika system fungerar. Offentliga upphandlingar kan
också bidra till mer fart på tillväxten.
– Då är exempelvis innovationsupphandlingar viktiga, sa hon.

NÄTVERK, UTBYTEN & RESOR

Samtal
och möten
i Visby

S

upervalåret 2014 slog självklart
Almedalen alla rekord. Över 3 500
evenemang och 30 000 besökare
fyllde Visby under den traditionsenliga
veckan i början av juli som bjöd på en hel
del sol. Det var trångt, varmt, intressant,
hög nivå och bra stämning på IVAs sju seminarier. Trots tuff konkurrens var lokalerna fullsatta på samtliga arrangemang.
På Teaterskeppet i Visby hamn avslöjade IVA en bortglömd klimatbov. En
studie, gjord tillsammans med Sveriges
Byggindustrier, visar att byggprocessen
har lika stor klimatpåverkan som utsläppen från Sveriges alla personbilar. Studien uppmärksammades i media.
Professor Mats Benner presenterade
också en ny studie. Han har på IVAs uppdrag granskat hur den svenska forskningspolitiken utvärderas. Ganska bristfälligt
var hans slutsats, efter en jämförelse med
några andra europeiska länder.
I Länsstyrelsens trädgård lanserades
två nya IVA-projekt: Resurseffektiva affärsmodeller och Attraktionskraft för
hållbar tillväxt. Tid för mingel fanns
också på programmet.

Christer Fuglesang.

Cecilia Schelin Seidegård.

Charlotte Brogren.

Pontus Braunerhjelm.

OM ALMEDALSVECKAN
Idag räknas Almedalen som Sveriges största
politiska mötesplats. 2014 slogs nya rekord när
det gäller antalet besökare, evenemang och
mediebevakning.
IVA har medverkat i Almedalsveckan sedan
2009. Genom att arrangera seminarier och
möten påverkar och stärker IVA sitt nätverk.
Utgångspunkten är aktuella frågeställningar med
i första hand anknytning till IVAs projekt. Många
IVA ledamöter är på plats och deltar också
i andra organisationers aktiviteter.

Peter Honeth.
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Karin Röding och Marianne Stenius.

Elisabeth Thand Ringqvist.

Lars Hultman.

Gunilla Nordlöf.

Karin Markides.

Emil Källström och Thomas Strand.
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Kunskapsluncher berikar
riksdagsledamöter

I

Sällskapet Riksdagsledamöter och
Forskare, Rifo, är öppenhet och kunskapsutbyte ledord. I allehanda seminarier och möten får riksdagens ledamöter
ta del av högkvalificerade forskares kunskaper i aktuella ämnen.
– Men också forskarna lär sig en hel del.
De känner sällan till den politiska processen, säger Yvonne Andersson, sällskapets
ordförande.

IVA är sedan många år en av Rifos viktiga partner.
– Det är jag tacksam för. Man känner
aldrig att man är till besvär när man ringer
och frågar om något.
IVA arrangerar bland annat kunskapsluncher för riksdagsledamöterna och en gång
om året en teknikafton på IVA. Yvonne Andersson (KD), som lämnar ordförandeskapet
i mars 2015, har lång erfarenhet av Rifo.

– Under senare år har debatten blivit
livligare. Man diskuterar numera ofta
i korridorerna efter seminarierna. Helt
klart har intresset hos riksdagsledamöterna ökat kraftigt under årens lopp.
Sverige behöver satsa på utbildning och
forskning för att kunna vara en framstående kunskapsnation. Där har Rifos ledamöter en viktig uppgift, säger Yvonne
Andersson.

Tolv resestipendier

Belönas för forskning om organdonation

År 2014 fick tolv stipendiater – sex
kvinnor, sex män – dela på totalt 1,5
miljoner kronor från Hans Werthén
Fonden. Pengarna ska främst användas för studier utomlands. Studierna
kommer att ske i Italien, Kina, Norge,
Schweiz, Storbritannien och USA. Fonden instiftades 1990 för att hylla tekn.
dr Hans Werthén för hans livsgärning
som tekniker och företagsledare.

IVA delar genom styrelsen för Stiftelsen John och Margaretha Aspegrens minne,
med akademiledamoten Sture Allén som ordförande, ut ett stipendium för att skapa
bättre förståelse mellan ingenjörsvetenskap och humaniora. Det delas varannan
gång ut till en ingenjör eller naturvetare och varannan gång en humanist.
2014 gick stipendiet på 100 000 kronor till Professor Susanne Lundin, Lunds
universitet. Hon belönas för sin tvärvetenskapliga forskning om bland annat organdonation. Samtidigt som organ räddar liv blir bristen allt större. Den globala
handeln med organ väcker många moraliska frågor. Susanne Lundin har nyligen
kommit ut med boken Organ till salu, där hon följer några svenskar som åker utomlands för att köpa organ.

Möten i toppmodern
miljö lockar allt fler

S

ervice, engagemang, värdskap och
teknik i framkant är en självklarhet
om man ska locka konferensgäster.
Och det gör IVAs Konferenscenter.
– Förra året hade vi väldigt många bokningar och gäster. Vår vackra bankettsal,
som vi marknadsfört lite extra, är allt mer
efterfrågad, säger Charlotta Svedberg som
är konferenschef.
Under kristallkronorna i bankettsalen firas
bröllop eller arrangeras minimässor med upp
till ett tusental besökare på några timmar.
Näringslivsrådets välbesökta frukostmöten,
liksom allehanda workshopar, har också de en
naturlig hemvist i den klassiska miljön.

– Men kronjuvelen bland våra lokaler är
förstås vår totalombyggda Wallenbergsal.
Modernt, snyggt, bra teknik är omdömen
som vi får höra ofta. Vi fortsätter hela tiden
att förbättra våra lokaler. Nu senast har vi
slagit ihop två rum för att bättre motsvara
kundernas behov.
– Formen för möten håller på att förändras. Nu vill man ha kortare och mer intensiva event. Dessa ska gärna avslutas med en
stunds mingel och lämplig förtäring, säger
Charlotta Svedberg, som stolt påpekar att
IVAs Konferenscenter är en av de anläggningar som kan visa upp högsta betyg, fem
kronor, från Svenska Möten.
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IVAs hjärtefrågor
i centrum på nya webben

I

VAs hjärtefrågor står i centrum på den
nya webben som lanserades i början på
hösten.
Fokus är på ett starkare flöde av nyheter,
aktualiteter och event redan på startsidan.
– Nya webben ska skapa engagemang, säger Camilla Koebe, kommunikationschef på
IVA. Istället för envägskommunikation vill
vi ha dialog.
Sajten anpassar sig automatiskt för läsning i olika typer av enheter: dator, läsplatta
eller mobilen.
– Vi vet att många redan idag läser iva.se i
mobilen eller läsplattan. Därför är det viktigt
att den läsupplevelsen blir bra, säger hon.
IVA har ett unikt innehåll på webben som

det nu är enkelt att dela med sig av i olika sociala medier. Smartare betalningar förenklar
för alla som vill anmäla sig och gå på IVAevent. Och i nästa fas kommer ”inloggade
sidor”, där ledamöter och medlemmar i Näringslivsrådet hittar intern information om
IVA, digital matrikel och kalender. Dessutom kommer sökfunktion och engelska sidor.
Efter lanseringen av nya sajten har antalet
besökare ökat och även antalet sidvisningar
per besök. Två mått som tydligt visar på ett
ökat intresse för iva.se.
– Vi arbetar kontinuerligt med utveckling
och kan lova en hel del nyheter och förbättringar under våren, säger Henrik Lagerträd,
kommunikatör digitala medier.

Programråd
ska inspirera
till nya projekt

F

ör att vrida och vända på frågor och
för att skaffa information om sådant
där akademien är nyfiken finns numera särskilda programråd. Dessa kom till
som en konsekvens av det strategiarbete som
genomfördes 2012–2013.
Ämnen för programråden var under 2014:
Nya marknader Afrika, Energiperspektiv,
Big Data och eHälsa.
– Hittills har det fungerat bra. Alla fyra

har genomfört utåtriktade aktiviteter. Förhoppningen är också att deras arbete ska
leda till nya aktiviteter exempelvis IVAprojekt, säger Johan Weigelt, akademi
sekreterare.
Programrådens medlemmar representerar olika akademiavdelningar och Näringslivsrådet. De bestämmer själva vad de vill
uppmärksamma och studera djupare.
– Det är också ett roligt sätt att få kon71

takter över avdelningsgränserna. Uppdraget
är inte heller så tungt eftersom programrådens verksamhet begränsas till ett år.
Förhoppningen är att den nya arbetsformen ska leda till goda idéer och ökad kunskap.
– Men man kan förstås också komma
fram till att en fråga är mindre lämpad för
IVA att arbeta vidare med, säger Johan
Weigelt.

Högtids
sammankomst
Den 24 oktober samlades IVAs ledamöter och gäster till
högtidssammankomst. Det traditionsrika evenemanget
genomfördes för 95:e gången och avslutades med galamiddag
och dans i Stockholms stadshus.

72–73

Ylwa Westerberg och Per Westerberg.

Carl-Henric Svanberg och Louise Julian.

Emma Henriksson, Jens Henriksson,
Kai Hammerich och Björn Savén.

Adam Rindeskär och Lovisa Bergström.

Jane Walerud och Kronprinsessan Victoria.
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HÖGTIDSSAMMANKOMST

Lisa Fuglesang, Christer Fuglesang
och Carola Lemne.

Maria Strømme och Tomas Lindström.

Tekniska
framsteg,
medaljer
och fest

D

Anna Valtonen.

Helene Hellmark Knutsson.

Peter Gudmundson och Lena Gudmundson.

Gertrud Narvinger och Anders Narvinger.

Kronprinsessan Victoria, Leif Johansson, Charlotte Brogren, Åke Svensson och Marie Ehrling.
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et blev tal, medaljregn, belöningar och minnesord under
firandet av IVAs 95:e högtidssammankomst i Stockholms konserthus.
Sedan följde middag, fest och dans till
långt in på natten i Stadshuset.
Leif Johansson, preses för IVA, valde
förnyelse som tema för sitt tal i Stockholms konserthus.
– Ett annat ord för förnyelse är innovation. Vi måste bejaka innovation och
utveckling även om det ibland kan bli
smärtsamma förändringar. Forskningen
visar entydigt att det är samhällen som
klarar omställningar som utvecklas bäst.
Inte minst för jobbens skull, sa han.
Leif Johansson tittade också i backspegeln, när han som ung Chalmerist sommarjobbade på löpande bandet på Volvo
och monterade stötdämpare på Volvo
164. Det var ett roligt jobb. Möjligen lite
tungt. Men vad han framför allt påmindes om var hur mycket bättre dagens bilar
är när det gäller energiförbrukning, buller, miljöpåverkan och återvinning. Resurseffektiva affärsmodeller är förnyelse.
I sin presentation av Framsteg inom
forskning och teknik knöt Björn O. Nilsson,
vd för IVA, an till det inledande temat.
Han hade i sitt tal fokus på materialteknik. En hemlig gäst dök upp på scenen:
den hyllade och prisade Linköpingsforskaren Magnus Berggren som håller på
att utveckla tryckt elektronik till en lysande affär. Om några år är pappret i den
smarta förpackningen uppkopplad till
internet. Snacka om förnyelse.

HÖGTIDSSAMMANKOMST

Radarpar
bakom
Electrolux
succé

Å

rets minnesskrift tillägnas det
innovativa radarparet Baltzar
von Platen och Carl Munters.
Två osedvanligt framgångsrika tekniker
som träffades redan under studietiden på
KTH. Deras första gemensamma arbete
var absorptionskylskåpet, som de presenterade redan i sitt examensarbete 1922.
De fortsatte att utveckla och förfina tekniken och sålde några år senare rättigheterna till kylskåpet utan rörliga delar
till Electrolux. Resten är historia, som
det brukar heta. Kylskåpet blev snabbt en
succé och såldes över hela världen.
Både von Platen och Munters hade
fortsatt långa och framgångsrika karriärer som innovatörer. Baltzar von Platen
utvecklade bland annat en högtryckpress,
gasaggregat och system för högspänd
likström. Carl Munters är väl mest känd
för sina avfuktare, värmeväxlare och anläggningar för luftkonditionering.
Årets minnesskrift är framtagen av
professor emeritus Eric Granryd.
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Ekonomie, teknologie, medicine hedersdoktor Sten Gustafsson för hans
ytterst framstående gärning som företagsledare och styrelseordförande
i ledande svenska industrikoncerner och bolag och för hans betydelsefulla
insatser och djupa engagemang inom svensk forskning och högre utbildning.

Direktör Jane Walerud för sina insatser som serieentreprenör inom
IT-området varigenom hon har blivit ett föredöme och en inspirationskälla
för många yngre kvinnor. Genom att gå in tidigt i nystartade företag har
hon bidragit till att de kommit igenom den första svåra tiden.

ÅRETS GULDMEDALJÖRER
För en ”synnerlig framstående gärning inom akademiens
verksamhetsfält” delade IVA ut sin stora guldmedalj
till ekonomie, teknologie, medicine hedersdoktor Sten
Gustafsson. Årets mottagare av de tre guldmedaljerna
var direktör Jane Walerud, professor Sture Forsén och
adjungerad professor Claes Tingvall.

Professor Sture Forsén för hans banbrytande forskning inom fysikalisk
kemi och hans visionära och kreativa initiativ för gränsöverskridande
forskning till vetenskapligt och samhälleligt värde. Han är också den
nyskapande initiativtagaren till Ideon och Pufendorfinstitutet i Lund.

Adjungerad professor Claes Tingvall för sitt grundläggande och
banbrytande arbete inom trafiksäkerhetens område – såväl genom
omfattande forskningsinsatser som genom sin förmåga att etablera och
kommunicera den numera etablerade nollvisionen.
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Nobelpristagare besökte IVA
Sir Konstantin Novoselov, verksam vid University of Manchester, besökte i början av året IVA i Stockholm. Han var
huvudtalare vid ett välbesökt seminarium om framtida möjligheter för grafen, som nobelprisades så sent som år 2010.
Samtidigt med det celebra besöket på Grev Turegatan passade Nobelstiftelsen på att låna Sjögrensbiblioteket för en tvintervju med Konstantin Novoselov. Det vackra biblioteket är
ursprungligen en donation av en Nobelsläkting. Den unika
samlingen vetenskapliga böcker är en passande miljö för ett
samtal med en nobelpristagare.
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IVA-dokumentation 2014

Akademisekreterare Johan Weigelt tillsammans med presidiet: Från vänster Lena Gustafsson, Björn O. Nilsson, Leif Johansson,
Margareta Norell Bergendahl, Erik Lautmann, Marie Ehrling och Anders Nyrén.

PRESIDIET
Leif Johansson (Avd VI) Preses 2012–2017
Marie Ehrling (Avd VI) Vice preses 2013–2015
Lena Gustafsson (Avd X) Vice preses 2012–2014
Margareta Norell Bergendahl (Avd I) Vice preses 2012–2014
Anders Nyrén (Avd IX) Vice preses 2014–2016
Erik Lautmann (Avd VI) Näringslivsrådets ordförande 2013–2015
Björn O. Nilsson (Avd X) Verkställande direktör 2008–2017

Göran Carlsson (Avd V)
Eric Giertz (Avd VI)
Jan-Eric Sundgren (VII)
Stina Blombäck (Avd VIII)
Michael G:son Löw (Avd IX)
Inger Andersson (Avd X)
Ola Asplund (Avd XI)
Ylva Hambraeus Björling (Avd XII)
Ordföranden i IVAs regionala sektioner
Göran Carlsson, IVA Nord
Jan-Eric Ståhl, IVA Syd
Rolf Andersson, IVA Väst

AKADEMIKOLLEGIET
I akademikollegiet ingår akademiens preses, ordförande eller vice ordförande i akademiens avdelningar, ordföranden i regionala nätverk samt
verkställande direktören. Till mötena kallas också akademisekreteraren
samt ordföranden i Näringslivsrådet och Industriforskargruppen.

Ordföranden i IVAs Näringslivsråd och kommittéer
Erik Lautmann, Näringslivsrådet
Peter Holmstedt, Industriforskargruppen (IFG)

Leif Johansson, Preses
Björn O. Nilsson, Verkställande direktör
Johan Weigelt, Akademisekreterare

IVAs LEDAMÖTER
Uppgifter om akademiens ledamöter finns redovisade i IVAs matrikel
2013–2014.

Avdelningsordföranden
Ulf Södergren (Avd I)
Karl Bergman (Avd II)
Åsa Söderström Jerring (Avd III)
Hans-Jürgen Federsel (Avd IV)

Antalet svenska ledamöter den 31 december 2014 var 916 och antalet
utländska 268. För avlidna ledamöter anges också invalsår inom parentes.
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IVAs AVDELNINGAR

Invalda svenska ledamöter
Civilingenjör Stefan Engdahl (Avd III)
Professor Kristina Mjörnell (Avd III)
Professor Kristina L Nilsson (Avd III)
Tekn dr Ingegerd Annergren (Avd V)
Professor Leif Asp (Avd V)
Professor Susanne Norgren (Avd V)
Jur kand Jan C Johansson (Avd VI)
Civilingenjör Magnus René (Avd VI)
Professor Kenth Skogsvik (Avd VI)
Direktör Anders Sundström (Avd VI)
Professor Henrik Alfredsson (Avd VII)
Professor Peter Andrekson (Avd VII)
Professor Eva Malmström Jonsson (VII)
Professor Sara Snogerup Linse (Avd VII)
PhD Stefan Fölster (Avd IX)
Civilekonom Anders Lindberg (Avd IX)
Tekn lic Torbjörn Magnusson (Avd IX)
Civilekonom Sarah McPhee (Avd IX)
Civilekonom Helena Stjernholm (Avd IX)
Direktör Thomas Carlzon (Avd XI)

Avdelning I – Maskinteknik
Ulf Södergren, Ordförande 2012–2014
Inken Faber, Vice ordförande 2014
Peter Holmstedt, Vice ordförande 2012–maj 2014
Per Grunewald, Vice ordförande maj 2014–2016
Sekreterare: Ingrid Jansson
Antal ledamöter: 88
Avdelning II – Elektroteknik
Karl Bergman, Ordförande 2014–2016
Lars Nielsen, Vice ordförande 2014–2016
Birgitta Resvik, Vice ordförande 2014–2016
Sekreterare: Johan Persson
Antal ledamöter: 49
Avdelning III – Samhällsbyggnad
Åsa Söderström Jerring, Ordförande 2013–2015
Peter Collin, Vice ordförande 2014–2016
Anna Kadefors, Vice ordförande 2013–2015
Sekreterare: Staffan Eriksson
Antal ledamöter: 71

Invalda utländska ledamöter
Civilingenjör Christopher Ahlberg
D. Sc Matti Juhani Alahuhta
Civilekonom Per-Olof Lööf
Professor Anna Valtonen
Tekn dr Juha Ylä-Jääski

Avdelning IV – Kemiteknik
Hans-Jürgen Federsel, Ordförande 2014–2016
Martin Malmsten, Vice ordförande 2012–2014
Heije Westberg, Vice ordförande 2013–2015
Sekreterare: Jan Westberg
Antal ledamöter: 66

Avlidna ledamöter
Professor Fritz Bergman (Avd VIII, 1981)
Professor Albert Danielsson (Avd VI, 1995)
Civilingenjör Gunnar Engman (Avd VI, 1987)
Civilingenjör Hans Frisk (Avd I, 1987)
Professor Thomas P. Hughes (Utländsk ledamot, 1987)
Tekn dr Lars-Eric Janson (Avd III, 1985)
Civilingenjör Georg Karnsund (Avd XI, 1987)
Tekn dr Kurt Katzeff (Avd XII, 1987, Avd II, 1983)
Tekn lic Gösta Lagermalm (Avd X, 1968)
Tekn dr Lars Leine (Avd I, 1976)
Tekn dr Åke Lundqvist (Avd XII, 1989)
Professor Allan T. Malm (Avd VI, 2001)
Civilingenjör Lars Norberg (Avd I, 1974)
Civilingenjör Sven Platzer (Avd III, 1971)
Professor Ingemar Ståhl (Avd IX, 1982)
Tekn lic Erik Svenke (Avd IV, 1968)
Professor Arnis Treimanis (Utländsk ledamot, 1994)
Professor Hans L. Zetterberg (Avd VI, 1988)
Professor Sven-Olof Öhrvik (Avd XII, 2007, Avd II, 1986)

Avdelning V – Bergs- och materialteknik
Göran Carlsson, Ordförande 2012–2014
Per Storm, Vice ordförande 2014–2016
Karin Larsson, Vice ordförande 2012–2014
Sekreterare: Ulla Svantesson
Antal ledamöter: 66
Avdelning VI – Företagande och ledarskap
Eric Giertz, Ordförande 2013–2015
Marie Hafström, Vice ordförande 2013–2015
Sven Löfquist, Vice ordförande 2013–2015
Sekreterare: Lotta Thörn
Antal ledamöter: 128
Avdelning VII – Teknikens grunder och gränsområden
Jan-Eric Sundgren, Ordförande 2014–2016
Sven Lidin, Vice ordförande 2013–2015
Judith Melin, Vice ordförande 2013–2015
Sekreterare: Maria Dollhopf
Antal ledamöter: 95
Avdelning VIII – Skogsnäringens teknik
Stina Blombäck, Ordförande 2012–2014
Elisabet Salander Björklund, Vice Ordförande 2012–2014
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Medlemmar Industriforskargruppen
Charlotte Andersson, LKAB (Avd V) 2014–2016
Mats Blomqvist, Optoskand (Avd VII) 2012–2014
Karin Byman, ÅF-Infrastruktur (Avd II) 2012–2014
Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv (Avd VI) 2014–2016
Anders Holmén, AstraZeneca (Avd X) 2012–2014
Peter Holmstedt, Research Institutes of Sweden (Avd I) 2014–2016
Michael Jacob, Näringsdepartementet (Avd XI) 2014–2016
Joakim Jeppsson, Skanska Sverige (Avd III) 2013–2015
Helena Malmqvist, ABB (Avd I) 2012–2014
Olle Steffner, BillerudKorsnäs (Avd VIII) 2014–2016
Maria Stjerndahl, AkzoNobel (Avd IV) 2013–2015
Petter Sundberg, Ericsson (Avd XII) 2012–2014
Andreas Sundblom, AkzoNobel (Avd IV) 2013–2015
Bo Svedberg, Ecoloop (Avd III) 2014–2016
Daniel Taube, SKF (Avd I) 2013–2015
Marie Wall, VINNOVA (Avd XI) 2013–2015
Sekreterare: Maria Dollhopf, IVA

Paul Gatenholm, Vice ordförande 2014–2016
Sekreterare: Ulla Svantesson
Antal ledamöter: 53
Avdelning IX – Ekonomi
Michael G:son Löw, Ordförande 2013–2015
Kerstin Hessius, Vice ordförande 2012–2014
Tomas Nicolin, Vice ordförande 2012–2014
Sekreterare: Hampus Lindh
Antal ledamöter: 104
Avdelning X – Bioteknik
Inger Andersson, Ordförande 2014–2016
Björn Odlander, Vice ordförande 2014–2016
Anders Ekblom, Vice ordförande 2013–2015
Sekreterare: Maria Dollhopf
Antal ledamöter: 61
Avdelning XI – Utbildning och forskning
Ola Asplund, Ordförande 2012–2014
Maria Khorsand, Vice ordförande 2012–2014
Mats Benner, Vice ordförande 2012–2014
Sekreterare: Elin Vinger Elliot
Antal ledamöter: 76

NÄRINGSLIVSRÅDET
År 2014 var 230 företag, statliga verk och organisationer medlemmar
i Näringslivsrådet. Från dessa hämtades de 230 ordinarie ledamöterna,
101 ersättarna och 289 kontaktpersonerna.
Styrelse
Ordförande: Erik Lautmann (Avd VI) 2013–2015
Vice ordförande: Annette Brodin Rampe, Brunswick Group (Avd VI) 2014
Vice ordförande: Åke Svensson, Teknikföretagen (Avd I) 2014
Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity Innovations 2012–2014
Eva Hamilton, SVT (Avd VI) 2012–2014
Pia Sandvik, Länsförsäkringar Jämtland (Avd XI) 2014
Mernosh Saatchi, Humblestorm 2014–2016
Peter Wallenberg Jr., FAM – Foundation Asset Management 2014
Jonas Wiström, ÅF (Avd VI) 2014–2016
Från IVAs kansli: Camilla Koebe, chef Näringsliv och Kommunikation,
Linda Olsson, ansvarig Näringslivsrådet

Avdelning XII – Informationsteknik
Ylva Hambraeus Björling, Ordförande 2014–2016
Anders Lansner, Vice ordförande 2014–2016
Urban Karlström, Vice ordförande 2012–2014
Sekreterare: Linda Olsson
Antal ledamöter: 59

REGIONALA SEKTIONER
IVA Nord
Göran Carlsson (Avd V), Ordförande 2013–2014
Lars-Eric Aaro (Avd V), Vice ordförande 2013–2014
Johan Sterte (Avd IV), Vice ordförande 2013–2014
Lennart Elfgren (Avd III), Sekreterare 2013–2014

ARRANGERADE MÖTEN

IVA Syd
Jan-Eric Ståhl (Avd I), Ordförande 2014–2014
Göran Harrysson (Avd X), Vice ordförande 2012–2014
Lena Neij (Avd III), Vice ordförande 2012–2016
Ulla Svantesson, Sekreterare 1995–2014

15 januari – Stockholm
Smarta energisystem – ett måste för ett energieffektivt samhälle
Seminarium – Projektet Ett energieffektivt samhälle
21 januari – Göteborg
Innovationskraft Sverige, Dagstemperatur och framtid
Seminarium – Projektet Innovationskraft Sverige, IVA Väst

IVA Väst
Rolf Andersson (Avd IV), Ordförande 2011–2015
Malin Persson (Avd XI), Vice ordförande 2014–2015
Håkan Simonsen, Vice ordförande
Svante Svensson (Avd X), Sekreterare 2013–2015

22 januari – Stockholm
2014 – hur går företagen?
Frukostmöte med Milosz Tersmeden, vd Axholmen och Klas Eklund,
senior economist SEB – Näringslivsrådet
Frukostmöte – Näringslivsrådet
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Seminarium – IVA i samarbete med Japan Society for the Promotion of
Science, Sweden-Japan Foundation samt Japanska ambassaden

28 januari – Stockholm
Graphene – A Super Material
Seminarium – Avdelningarna för Maskinteknik och Kemiteknik i samarbete
med Chalmers Tekniska Högskola

27 februari – Stockholm
Framtiden för skogsnäringen – vad finns det för möjligheter?
Kunskapslunch – IVA i samarbete med Rifo

29 januari – Stockholm
Tjänstesektorn – konsumentmakt för energieffektivisering
Seminarium – Projektet Ett energieffektivt samhälle

3 mars – Göteborg
Chalmersingenjören som ledare och lärare. För både skola och näringsliv!
Seminarium – IVA Väst

3 februari – Stockholm
Fuel cells – Technical and commercial challenges in the future
Seminarium – Avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden
4 februari – Stockholm
Enmegavoltsutmaningen – mot ett globalt elnät
Seminarium – Avdelningen för Elektroteknik

3 mars – Stockholm
Frontiers of Drug Discovery – Novel Chemistry
Seminarium – IVA i samarbete med Japan Society for the Promotion of
Science, The Chemical Society of Japan, Sweden-Japan Foundation och
den Japanska ambassaden

6 februari – Stockholm
European Partnership on Raw Materials – nya möjligheter för akademi
och industri
Seminarium – Avdelningen för Bergs- och materialteknik

12 mars – Luleå
Att skapa ett mer konkurrenskraftigt nordiskt stålföretag
Frukostmöte med SSABs koncernchef Martin Lindqvist – Näringslivsrådet,
IVA Nord i samarbete med Norrlandsfonden

11 februari – Stockholm
How can a new trade agreement between the US and the EU improve
growth?
Frukostmöte med Mark Brzezinski och Hans Stråberg – Näringslivsrådet

13 mars – Stockholm
Vikten av lönsamma banker och kundernas perspektiv
Seminarium – Avdelningen för Ekonomi
19 mars – Stockholm
Svensk och europeisk konkurrenskraft
Frukostmöte med Jacob Wallenberg, ordförande Investor – Näringslivsrådet

11 februari – Stockholm
Skogs- och jordbruk – energieffektivisering för konkurrenskraft
Seminarium – Avdelningen för Skogsnäringens teknik, projektet
Ett energieffektivt samhälle

24 mars – Göteborg
Regional och nationell samordning – en förutsättning för Life Science
Seminarium – Projektet Prövningar för svensk medicin, IVA Väst

11 februari – Malmö
Studiebesök på Bona AB
Studiebesök – IVA Syd

24 mars – Luleå
Expertbesök och rundabordssamtal på Luleå gymnasieskola och Luleå
tekniska universitet
Projektet Prins Daniels Fellowship

11 februari – Gävle
Expertbesök och rundabordssamtal på Polhemsskolan
och Högskolan i Gävle
Projektet Prins Daniels Fellowship

25 mars – Stockholm
Universitet i samhällets tjänst
Seminarium – Avdelningen för Utbildning och forskning,
projektet Utsiktsplats forskning

12 februari – Stockholm
Bostadsmarknad i balans – möjligt med dagens produktionskostnader?
Seminarium – Avdelningen för Samhällsbyggnad

26 mars – Stockholm
Ekonomisk politik för svenskt näringsliv
Frukostmöte med Magdalena Andersson (S) – Näringslivsrådet

18 februari – Stockholm
Hållbara investeringar – PR eller 2010-talets aktieklipp?
Frukostmöte med Sara McPhee – Näringslivsrådet

31 mars – Stockholm
Ökad regional attraktionskraft – vilken roll kan offentliga insatser spela?
Seminarium – Projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt och ESBRI

19 februari – Göteborg
Infrastrukturprojekt i Göteborgs-regionen
Seminarium – IVA Väst

31 mars – Göteborg
Värdefull IP – Hur skapar vi och drar nytta av immateriella tillgångar?
Seminarium – IVA Väst

20 februari – Stockholm
Höghastighetståg i Sverige – vad kan vi lära av Japan?
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2 april – Stockholm
Frukostmöte med Susanne Jacobsson, Director Sales & Marketing Maersk
Scandinavia – Näringslivsrådet

20 maj – Hällered
AstaZero – aktiv säkerhet i fordon och trafikmiljöer
Studiebesök – IVA Väst

2 april – Malmö
Aktivt ägande i praktiken – det här lockar Ratos i södra Sverige
Frukostmöte med Susanna Campbell, vd Ratos – Näringslivsrådet, IVA Syd

21 maj – Stockholm
Blue LED, scientific breakthrough with real world impact
Seminarium – IVA I samarbete med Chemical Society of Japan, Japan
Society for the Promotion of Science, Meijo University, Sweden-Japan
Foundation, Japanska ambassaden

8 april – Göteborg
Humanioras betydelse för ett kreativt näringsliv
Seminarium – IVA Väst

27 maj – Stockholm
Ägarstyrning och aktivt ägande
Frukostmöte med Industrivärdens vd Anders Nyrén – Näringslivsrådet

9 april – Stockholm
Hur kan stark ledning för ett lärosäte förenas med kollegialitet?
Seminarium – Projektet Utsiktsplats forskning

27–28 maj – Stockholm
The Energy System in 2030 – Technology, energy use and scenarios
Workshop – IVA i samarbete med Euro-Case Energy Platform och the
Thermal Engineering Research Institute

10 april – Stockholm
Klimatsmarta och effektiva transporter – från forskning till implementering
Seminarium – Avdelningen för Skogsnäringens teknik

5 juni – Stockholm
Energieffektivisering – en fråga för ledningen
Slutkonferens – Projektet Ett energieffektivt samhälle

6 maj – Stockholm
Additiv tillverkning – en ny industriell revolution
Seminarium – Avdelningen för Bergs- och materialteknik

10 juni – Stockholm
Skolans hjältar går från ord till handling
Seminarium – Projektet Tekniksprånget

7 maj – Stockholm
Vindkraft – medvind eller motvind?
Seminarium – Avdelningen för Elektroteknik

30 juni – Almedalen
Nya affärsmodeller för energieffektivisering
Seminarium – Projektet Ett energieffektivt samhälle

8 maj – Stockholm
Förnybara vindar i energisystemet = full gas för bränslecellen
Kunskapslunch – IVA i samarbete med Rifo

30 juni – Almedalen
Praktik för unga – en brygga mellan studier och arbete?
Seminarium – Projektet Tekniksprånget

12 maj – Visby
Expertbesök och rundabordssamtal på Richard Steffen gymnasiekola och
Campus Gotland
Projektet Prins Daniels Fellowship

30 juni – Almedalen
Vem utvärderar svensk forskningspolitik?
Seminarium – Projektet Utsiktsplats forskning

13 maj – Göteborg
Styrelsearbete i offentligheten
Frukostseminarium med Marie Ehrling – Näringslivsrådet, IVA Väst

1 juli – Almedalen
Byggande – större klimatbov än personbilarna?
Seminarium – Projektet Ett energieffektivt samhälle i samarbete med
Sveriges Byggindustrier och ÅF

14 maj – Stockholm
Prövningar för svensk medicin
Slutkonferens – Projektet Prövningar för svensk medicin
14 maj – Stockholm
Lab-On-A-Chip – A paradigm shift in modern bioanalysis
Seminarium – Avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden

1 juli – Almedalen
Attraktionskraft Sverige – innovationer och affärsmodeller
Seminarium – Projekten Attraktionskraft för hållbar tillväxt och Resurs
effektiva affärsmodeller

15 maj – Luleå
Nästa steg för Norrbotten
Konferens – Projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt

2 september – Onsala
Onsala observatorium – öga mot rymden
Studiebesök – IVA Väst

19 maj – Stockholm
Akademisammankomst med sommarmingel

3 september – Stockholm
Afrika – Tillväxtkraft för miljarder
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16 oktober – Göteborg
Västra Götaland 2020 – Ungas möjlighet till utbildning och arbete
Seminarium – IVA Väst

Seminarium – Programrådet Nya marknader Afrika
10 september – Göteborg
Tillväxt utan inflation
Seminarium med Anna Felländer, Swedbank – IVA Väst

16 oktober – Stockholm
Stamceller idag och i framtiden
Frukostmöte med Jonas Frisén, KI – Avdelningen för Bioteknik

11 september – Stockholm
Brytningstid för svensk Life Science
Seminarium – Avdelningen för Kemiteknik

16 oktober – Stockholm
Big Data – hot eller nytta?
Kunskapslunch – IVA i samarbete med Sällskapet riksdagsledamöter och
forskare (Rifo)

15 september – Stockholm
Forskning på nanonivå i industriell produktutveckling
Seminarium – Avdelningen för Bergs- och materialteknik

17 oktober – Linköping
Expertbesök och rundabordssamtal på Katedralskolan och Linköpings
universitet
Projektet Prins Daniels Fellowship

16 september – Stockholm
Private equity – en positiv drivkraft i samhällsutvecklingen?
Frukostmöte med Helena Stjernholm, IK – Näringslivsrådet

21 oktober – Stockholm
Sverige – tillräckligt rustat för globaliseringens utmaningar?
Frukostseminarium – Projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt
i samarbete med GE

17 september – Stockholm
Spelar aktiva huvudägare någon roll?
Seminarium – Avdelningen för Företagande och ledarskap
18 september – Stockholm
Ersättningsmodeller för bättre sjukvård
Frukostmöte med Stefan Larsson, BSG – Avdelningen för Bioteknik

22 oktober – Stockholm
Utvärdering av svensk forskningspolitik
Frukostmöte – Projektet Utsiktsplats forskning

22 september – Göteborg
MOOC-kurser – framtidens nätbaserade utbildning
Seminarium – IVA Väst

22 oktober – Stockholm
Radiation at our service
Seminarium – Avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden

24 september – Göteborg
Visualisering och simulering av den goda staden
Seminarium – Avdelningen för Samhällsbyggnad, IVA Väst

22 oktober – Göteborg
SAFER – samverkande säkerhetssystem
Seminarium – IVA Väst

25 september – Solna och Stockholm
Expertbesök och rundabordssamtal på Solna gymnasium och Stockholms
universitet
Projektet Prins Daniels Fellowship

23 oktober – Stockholm
”Big Data” – Impact on Society
Seminarium – IVA Science and Society Forum 2014

29 september – Stockholm
Hur säker är min journal på nätet?
Seminarium – Avdelningen för Informationsteknik, Programrådet eHälsa

28 oktober – Malmö
Indutrade – med respekt för förvärven
Frukostmöte med Johnny Alvarsson, vd Indutrade – Näringslivsrådet, IVA Syd

6 oktober – Stockholm
Liten kan bli stor – med universitetens hjälp
Seminarium – Avdelningen för Utbildning och forskning

28 oktober – Stockholm
Från Aalto till appar – hur ser framtiden ut för Finlands ekonomi?
Frukostmöte med Lenita Toivakka, Finlands Europa- och utrikehandels
minister – Näringslivsrådet

8 oktober – Stockholm
Johan Dennelind, TeliaSonera
Frukostmöte – Näringslivsrådet

7 november – Göteborg
Hur ska Europa komma i arbete?
Frukostmöte med Olle Ludvigsson, EU-parlamentet – IVA Väst

13 oktober – Malmö
Ett energieffektivt samhälle: så gör vi i Sydsverige
Studiebesök – IVA Syd

11 november – Stockholm
Media i förändring – så möter Bonnier framtiden
Frukostmöte med Tomas Franzén, Bonnier – Näringslivsrådet
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27 november – Stockholm
Strategi för svensk Life Science – vad säger branschens aktörer?
Kunskapslunch – IVA i samarbete med Sällskapet riksdagsledamöter och
forskare (Rifo)

11 november – Göteborg
Var finns framtidens ingenjörshjältar?
Seminarium – Studentrådet, IVA Väst
11 november – Luleå
Från järnverk till Big Data
Seminarium – Avdelningen för Bergs- och materialteknik, IVA Nord

2 december – Stockholm
Framtidens goda städer
Seminarium – Avdelningen för Samhällsbyggnad

12 november – Stockholm
Prins Daniels Entreprenörsdag
Projektet Prins Daniels Fellowship

2 december – Stockholm
Data Analytics – möjligheter och påverkan
Seminarium – Programråden för Big Data respektive eHälsa

13 november – Lund
Vad är det mobila molnet?
Seminarium – IVA Syd i samarbete med MAPCI (Lunds forskningsinstitut
inom mobila molnsystem och sakernas internet)

4 december – Stockholm
Försvaret, försvarsindustrin och FMV
Frukostmöte med Lena Erixon, FMV – Näringslivsrådet
4 december – Göteborg
Framsteg inom forskning och teknik 2014
Seminarium – IVA Väst
Seminarium – Avdelningen för Företagande och ledarskap, Näringslivsrådet

13 november – Stockholm
Var finns framtidens ingenjörshjältar?
Frukostmöte – Studentrådet, Projektet Tekniksprånget
13 november – Stockholm
Nya biobaserade material – hur ska lovande forskning bli innovationer?
Seminarium – Avdelningen för Skogsnäringens teknik i samarbete med
BiMa C Innovation, KTH

8 december – Stockholm
Science 2.0 – New Boundary Conditions for Science
Seminarium – Avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden
8 december – Örebro
Expertbesök och rundabordssamtal på Richard Risbergska gymnasiet
och Örebro universitet
Projektet Prins Daniels Fellowship

13 november – Stockholm
Mentor4Research 2014 – The beginning of a commercialisation journey
Seminarium – Programmet Mentor4Research
17 november – Göteborg
Nytt smakcenter och ny forskning kring mikrobiota
Seminarium – Avdelningen för Bioteknik

10 december – Lund
Framsteg inom forskning och teknik 2014
Seminarium – IVA Syd

18 november – Stockholm
Leadership for Radical Innovation
Seminarium – Industriforskargruppen

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

18 november – Malmö
Möt initiativen som gör skillnad
Seminarium – Projektet Tekniksprånget i samarbete med Transfer Syd
20 november – Piteå
Är supercykeln slut och järnmalmen död som råvara?
Seminarium – IVA Nord i samarbetet med Vardagsrummet i Piteå
25 november – Göteborg
Går det att utbilda sig till entreprenör?
Seminarium – IVA Väst i samarbete med Chalmers
entreprenörskola
25 november – Stockholm
Kvinnorna tar ledningen
Seminarium – Näringslivsrådet, IVAs avdelning för Bioteknik
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Energiboken/Aspekter på energi
Ordförande: Bengt Kasemo (Avd II)
Gerd Bergman, NTA
Magnus Breidne, IVA
Harry Frank (Avd II)
Eric Giertz (Avd VI)
Dick Hedberg, Energiutskottet, KVA
Christer Sjölin (Avd IV)
Projektledare: Elin Vinger Elliot, IVA

Projektledare: Johan Weigelt, IVA
Prövningar för svensk medicin
Ordförande: Carola Lemne, Praktikertjänst (Avd VI)
Maria Anvret, Göteborgs universitet (Avd X)
Anders Ekblom, AstraZeneca Sweden AB (Avd X)
Jan O. Eriksson, Skånes Universitetssjukhus
Jan-Inge Henter, Karolinska Universitetssjukhuset
Bertil Lindahl, Sveriges Kommuner och Landsting
Peter Lönnroth, Västra Götalandsregionen
Nina Nelson, Landstinget i Östergötland
Tommy Olsson, Umeå universitet
Christina Rångemark Åkerman, Läkemedelsverket
Johan Weigelt, IVA
Viveka Åberg, Merck Serono
Projektledare: Arvid Söderhäll, IVA

Ett energieffektivt samhälle
Ordförande: Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm (Avd X)
Oskar Ahnfelt, Vattenfall
Anita Aspegren, Energimyndigheten
Tommaso Auletta, ABB
Stina Blombäck, Billerud (Avd VIII)
Magnus Breidne, IVA
Kjell Jansson, Svensk Energi
Urban Karlström, Fortifikationsverket (Avd XII)
Fredrik Lagergren, KTH (Avd VI)
Andres Muld, SUST
Bo Normark, Power Circle (Avd II)
Göran Persson, Siemens
Birgitta A Resvik, Fortum (Avd II)
Per-Arne Rudbert, Humlegården Fastigheter
Maria Sandqvist, Teknikföretagen
Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv
Per Westlund, Samhällsbyggnad (Avd III)
Projektledare: Jan Nordling, IVA

Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft
Ordförande: Anders Narvinger (Avd II)
Senior advisor: Björn Stigson, Stigson & Partners
Kenneth Bengtsson, ordförande arbetsgrupp Livsmedel
Leif Brodén, ordförande arbetsgrupp Insatsvaror (Avd VIII)
Charlotte Brogren, VINNOVA (Avd XI)
Åke Iverfeldt, Mistra
Henrik Lampa, H&M, ordförande arbetsgrupp Konsumentprodukter
Erik Lautmann, IVAs Näringslivsråd (Avd VI)
Lars-Erik Liljelund, SEI
Martin Lundstedt, Scania (Avd I)
Björn O. Nilsson, IVA (Avd X)
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Maud Olofsson
Johan Skoglund, JM, ordförande arbetsgrupp Infrastruktur
Thomas Sterner, Göteborgs universitet, ordförande arbetsgrupp Styrmedel
Åke Svensson, Teknikföretagen, ordförande arbetsgrupp
Kapitalvaror/Sällanköpsvaror (Avd I)
Maria Ågren, Naturvårdsverket
Projektledare: Caroline Ankarcrona, IVA

Mentor4Research
Ordförande: Rolf Skoglund, ID Invest (Avd XII)
Magnus Breidne, IVA
Björn O. Nilsson, IVA (Avd X)
Jan Sandred, VINNOVA (adjungerad)
Projektledare: Anders Gezelius, Strategize
NTA Digital
Ordförande: Anders Ynnerman, Linköping universitet (Avd XII)
Marja Andersson, NTA
Caroline Ankarcrona, Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
Bengt Gustafsson, Uppsala universitet
Peter Gärdenfors, Lunds universitet
Dan Larhammar, Uppsala universitet
Britt Lindahl, Högskolan i Kristianstad
Staffan Truvé, Interaktiva institutet (Avd XII)
Gunilla Svingby, Malmö Högskola
Projektledare: Johan Persson, IVA

Tekniksprånget
Ordförande: Jan-Eric Sundgren, AB Volvo (Avd VII)
Tomas Billing, Nordstjernan
Helen Dannetun, Linköpings universitet
Börje Ekholm, Investor (Avd IX)
Lena Gumaelius, Vetenskapens Hus, KTH
Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv
Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer (Avd XI)
Camilla Modéer, IVA (Avd XI)
Björn O. Nilsson, IVA (Avd X)
Anders Nyrén, Industrivärden (Avd IX)
Håkan Sörman, Sveriges Kommuner och Landsting (Avd VI)
Projektledare: Staffan Eriksson, IVA

Prins Daniels Fellowship
Hedersordförande: H.K.H. Prins Daniel
Ordförande: Lena Treschow Torell (Avd V)
Carl Bennet, Carl Bennet AB (Avd XI)
Karolin Johansson, Kungl. Hovstaterna
Johan Skarborg, Academic Work

Utsiktsplats forskning
Ordförande: Gunnar Svedberg (Avd IV)
Magnus Breidne, IVA
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Gert Nilsson
Gunilla Saltin
Lars Strömberg
Sekreterare: Elin Vinger Elliot

Charlotte Brogren, VINNOVA (Avd XI)
Lars Hultman, Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF (Avd V)
Åke Iverfeldt, Mistra
Birgitta Palmberger, Energimyndigheten
Malin Persson, Accuracy Ingenjörs- och Konsultbyrå (Avd XI)
Ingrid Petersson, Formas (Avd X)
Lars Rask, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Madelene Sandström, KK-stiftelsen (Avd XI)
Ewa Ställdal, Forte
Eva Åkesson, Uppsala universitet
Projektledare: Anders Broström (tom oktober)
Martin Wikström (from november)

Nya marknader/Afrika
Ordförande: Ivan Öfverholm (Avd II)
Peje Emilsson (Avd IX)
Magnus Ericsson (Avd V)
Mia Horn af Rantzien (Avd IX)
Ann Louise Johansson (Avd VII)
Margareta Norell Bergendahl (Avd I)
Sekreterare: Joakim Rådström

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

UTMÄRKELSER, STIPENDIATER OCH PRISER
Medaljkommitté
Ordförande: Staffan Josephson (Avd X) 2010–2014
Arne Kaijser (Avd VI) 2010–2014
Mårten Lindström (Avd III) 2010–2014
Marianne Treschow (Avd VII) 2011–2015
Karl-Olof Hammarkvist (Avd IX) 2012–2015
Camilla Modéer (Avd XI) 2014–2016
Krister Holmberg (Avd IV) 2014–2016
Lars Strömberg (Avd I) 2014–2016
Medaljer
IVAs stora guldmedalj tilldelades ekonomie, teknologie och medicine
hedersdoktor Sten Gustafsson för hans ytterst framstående gärning som
företagsledare och styrelseordförande i ledande svenska industrikoncerner
och bolag och för sina betydelsefulla insatser och djupa engagemang inom
svensk forskning och högre utbildning.
Akademiens guldmedalj tilldelades entreprenören Jane Walerud för sina
insatser som serieentreprenör inom IT-området varigenom hon har blivit ett
föredöme och en inspirationskälla för många yngre kvinnor, adjungerade professorn Claes Tingvall för sitt för sitt grundläggande och banbrytande arbete
inom trafiksäkerhetens område samt professor Sture Forsén för sin ban
brytande forskning inom fysikalisk kemi och hans visionära och kreativa initiativ
för gränsöverskridande forskning till vetenskapligt och samhälleligt värde.

PROGRAMRÅD
Big Data
Ordförande: Gösta Lemne (Avd XII)
Pontus Johnson (Avd II)
Jonas Kjellstrand
Daniel Langkilde (Studentrådet)
Sekreterare: Johan Persson

Hans Werthén Fonden
År 2014 fick tolv stipendiater – sex kvinnor, sex män – dela på totalt 1,5
miljoner kronor. Pengarna ska främst användas för studier utomlands.
Studierna kommer att ske i Italien, Kina, Norge, Schweiz, Storbritannien
och USA. Fonden instiftades 1990 för att hylla tekn. dr Hans Werthén för
hans livsgärning som tekniker och företagsledare.

E-hälsa
Ordförande: Ylva Hambraeus Björling (Avd XII)
Bo Edvardsson (Avd VI)
Hans Hentzell (Avd XI)
Martin Ingvar (Avd XI)
Sekreterare: Hampus Lindh

Mentor4Research
Pernilla Videhult Pierre, postdoktoral forskare inom hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska Institutet tilldelades 2014 års stipendium
på 100 000 kronor. Mentor4Research drivs av IVA och finansieras av VINNOVA. Programmet ska ge forskare bättre kontaktnät inom näringslivet
och lära dem se den egna forskningens kommersiella potential.

Energiperspektiv
Ordförande: Bo Normark (Avd II)
Per Kågeson (Avd IX)
87

Stockholm Industry Water Award
Stockholm Industry Water Award gick 2014 till den sydafrikanske miljöteknikern John Briscoe. Han får priset för sina enastående bidrag till global
och lokal vattenförvaltning över hela världen. Priset tilldelas företag som
bidrar till en hållbar vattenförvaltning genom minskad förbrukning och
miljöpåverkan. Priset instiftades år 2000 av Stockholm Water Foundation
i samarbete med IVA och World Business Council for Sustainable Development. Det administreras av Stockholm International Water Institute
(SIWI).

Remiss av Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande "I vått och
torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler" (SOU 2014:35).

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande
av biologisk mångfald. 2014 delade fonden ut fyra stipendier på 100 000
kronor och sex på 85 000 kronor. Nomineringarna görs av personer som
är ledamöter av IVA och/eller verksamma inom forskning och företagande.
Stipendiaterna tillkännages på H.M Konungens födelsedag och delas ut vid
en mottagning på slottet.

IVA-M 443: Tillväxtmedicin för kliniska studier – Slutrapport från
Prövningar för svensk medicin, 2014, 32 s.

John och Margaretha Aspegrens Stipendium
John och Margaretha Aspegrens Stipendium på 100 000 kronor och delas
i regel ut vartannat år. Vartannat år är mottagaren en ingenjör eller naturvetare och vartannat en humanist. Stiftelsens styrelse utser stipendiaterna.
John och Margaretha Aspegrens Stipendium på 100 000 kronor tilldelades 2014 Susanna Lundin för hennes insatser inom medicinsk forskning
på etiskt relevanta områden som exempelvis genterapi och stamcellsforskning. Genom att på ett sakkunnigt och resultatinriktat sätt ställa de
humanistiskt baserade frågorna har hon rönt stor uppmärksamhet både i
Sverige och internationellt.

IVA-M 446: 50 procent effektivare energianvändning 2050 – Slutrapport
från IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle, 2014, 44 s.

PUBLIKATIONER
IVA-M-serien
IVA-M 442: Energieffektivisering av skogs- och jordbruk – Ett arbete inom
IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle, 2014, 36 s.

IVA-M 444: Hans Werthén – en av våra främsta industriledare. En skrift
framtagen inom Hans Werthén Fonden vid IVA, 2014, 16 s.
IVA-M 445: Understanding Innovative Sweden – Comparative Analysis of
Innovation in Science and Technology, 2014, 44 s.

IVA-M 447: Minnesskrift, A Tribute to the Memory of Baltzar von Platen
(1898 –1984) & Carl Munters (1897–1989), 2014, 52 s.
IVA-M 448: Growth medicine for clinical studies – Final report from Trials
for Swedish Medicine, 2014, 32 s.
IVA-M 449: Klimatpåverkan från byggprocessen – En rapport från IVA och
Sveriges Byggindustrier, 2014, 28 s.

Wallenberg Academy Fellows
Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram där de mest lovande
unga forskarna inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora
får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet. Programmet
skapades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med
fem kungliga akademier och sexton svenska universitet. 2014 utsågs 29
nya Wallenberg Academy Fellows. Anslaget uppgår till totalt mellan 5 och
9 miljoner kronor per forskare under fem år.

IVA-M 450: 50 percent more efficient energy usage by 2050 – Concluding
report from IVA’s project An Energy Efficient Society, 2014, 44 s.
IVA-M 451: Energi – Möjligheter och dilemman
(fjärde reviderade upplagan), 2014, 128 s.
IVA-M 452: Understanding Innovative Sweden – From farming nation
to innovation leader, 2014, 44 s.

BESVARADE REMISSER
Under 2014 har IVA yttrat sig över eller haft synpunkter på följande
remisser och rapporter:

IVA-M 453: Climate impact of construction processes – A report from
IVA and the Swedish Construction Federation, 2014, 28 s.
IVA-R-serien
IVA-R 479: Politik kräver samverkan och underlag – En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik, IVA-projektet Utsiktsplats forskning,
2014, 8 s.

Remiss av Boverkets och Energimyndighetens "Förslag till nationell strategi
för energieffektiviserande renovering av byggnader" (N2013/5078/E).
Betänkande av utredningen om nationell handlingsplan för säker
användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70).

IVA-R 480: Mot en kunskapsbaserad forskningspolitik? – En jämförande
studie av några länder i Europa, IVA-projektet Utsiktsplats forskning, 2014,
44 s.

Betänkandet av ”Starka tillsammans” (SOU 2013:87).
Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan
(SSM2014-1683, SSM2014-1683-2).

OMBUDSMAN
Erik Nymansson, justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen
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REVISORER
Per-Ola Eriksson, utsedd av regeringen till och med 2014-06-30
Anki Bystedt, utsedd av regeringen från och med 2014-07-01
Karl-Olof Hammarkvist (Avd IX)
Lars-Gunnar Mattsson (Avd VI)
Peter Ekberg, auktoriserad revisor
Jan Palmqvist, auktoriserad revisor

Fortum
Handelsbanken
Ingvar Kamprad
LIF
Näringsdepartementet
Nordea
Region Skåne
SEB
Sida
Skolverket
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine
Svenska Postkodstiftelsen
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Stockholms läns landsting
Svenska Kraftnät
Svensk Energi
Svenskt Näringsliv
Sveriges kommuner och landsting
Swedbank
Teknikföretagen
Tillväxtverket
Vattenfall
VINNOVA
Västra Götalandsregionen
Ångpanneföreningens forskningsstiftelse

PLACERINGSRÅD
Ordförande: Anne-Marie Pålsson (Avd IX)
Börje Ekholm (Avd IX)
Kerstin Hessius (Avd IX)
Björn O. Nilsson, vd IVA (Avd X)
Lotta Thörn, ekonomichef IVA

ANSLAG TILL IVAs VERKSAMHET
Genomförandet av akademiens projekt förutsätter externa anslag.
Exempel på de företag, statliga myndigheter och fonder som under
2014 bidrog med medel är:
ABB
Energimyndigheten
E.ON
Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond
Forte
Formas

Björn O. Nilsson

Marie Owe

Johan Weigelt

Magnus Breidne

Camilla Koebe

Projekt
Magnus Breidne, projektchef
Caroline Ankarcrona
Johan Carlstedt
Caroline Linden
Hampus Lindh
Jan Nordling
Monica Sannerblom
Arvid Söderhäll
Elin Vinger Elliot
Martin Wikström

MEDARBETARE
Björn O. Nilsson, vd
Marie Owe, vd-assistent
(Sedan 2015 är Monica Krutmeijer vd-assistent)
Akademi, personal och internationellt
Johan Weigelt, akademisekreterare, vice vd
Maria Dollhopf
Ingrid Jansson
Johan Persson
Ulla Svantesson
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Lotta Thörn

Lars Fog

Tekniksprånget
Staffan Eriksson, projektledare
Ulrica Giltze
Eva Glaumann
Tina Hemlin Käcke
Annie Johansson
Lotta Leuckfeld
Alexandra Ridderstad
Marie Svaton
Johanna Theander
Elisabet Welinder
Kommunikation och näringsliv
Camilla Koebe, kommunikationschef
Pelle Isaksson
Henrik Lagerträd
Anna Lindberg
Lars Nilsson
Linda Olsson
Joakim Rådström
Pär Rönnberg
Jan Westberg

Ekonomi, it och administration
Lotta Thörn, ekonomichef
Lena Anderson
Jakob Bjarnason
Barbara Eriksson
Marika Thunberg Petersson
Fastighet och konferens
Lars Fog, fastighetschef
Lennart Ohlsson
IVAs Konferenscenter
Charlotta Svedberg, konferenschef
Britta Aulio
Sherry Benzon
Ann Clausson
Anna-Karin Friskopps
Anki Frykman
Robert Komakech
Malin Kratz
Gustaf Wahlström
Lisa Wiklund

© Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 2015
Box 5073, 102 42 Stockholm
Tfn: 08-791 29 00
Fax: 08-611 56 23
E-post: info@iva.se
Webbplats: www.iva.se
ISSN: 1100-5645
ISBN: 978-91-7082-892-8
projektledning: Jan Westberg, Monica Sannerblom
texter och textredigering: Lars Nilsson, Pär Rönnberg, Jan Westberg
form och original: Pelle Isaksson
tryck: Exakta
fotografier: Lars Pehrson/SvD/TT, Pär Rönnberg, Peter Knutson, Daniel Roos,
Dan Coleman, Robert Nygren, Matti Immonen, Erik Cronberg, Micke Lundström,
Alex Ljungdahl, KnCMiner, Johan Gunséus, Oscar Mattsson, Peter Holgersson,
André de Loisted, Exray Foto (Fredrik Hessman, Eero Hannukainen,
Cecilia Österberg), Kristina Sahlén, Elin Vinget Elliot

CHRISTINA LAMPE-ÖNNERUD JOHAN LANDFORS ALAR LANGE JOHAN LANGE HÅKAN LANS ANDERS LANSNER HANS JØRGEN LARSEN ALLAN LARSSON GUNNAR LARSSON
HANS LARSSON JAN LARSSON KARIN LARSSON KÅRE LARSSON LARS A LARSSON LARS G LARSSON MATS LARSSON PETER LARSSON PETER LARSSON STIG LARSSON STIG-GÖRAN
LARSSON ULF LARSSON YNGVE LARSSON THOMAS LAURELL ERIK LAUTMANN KI JUN LEE YUAN TSEH LEE NILS LEFFLER BO LEHNERT BERTHOLD LEIBINGER MATS LEIJON MARTIN
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LINDBECK KERSTIN LINDBERG GÖRANSSON ANDERS LINDBERG BENGT LINDBERG HELENA LINDBERG PER LINDBERG ULF LINDBERG GÖRAN LINDBERGH LARS LINDBLOM BERTIL
LINDE BO LINDELL KERSTIN LINDELL KARL-AXEL LINDEROTH GEORG LINDGREN HANS LINDGREN INGVAR LINDGREN MATS LINDGREN MATS LINDGREN ROLF LINDHOLM BJÖRN
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LUNDBERG MAGNUS LUNDBERG NICKLAS LUNDBLAD ERIK LUNDGREN NILS LUNDGREN ULF LUNDGREN GÖRAN LUNDIN STIG LUNDQUIST GUDMAR LUNDQVIST PER LUNDQVIST
ULF LUNDQVIST MARTIN LUNDSTEDT BO LUNDSTRÖM INGEMAR LUNDSTRÖM RUNE LUNDSTRÖM STELLAN LUNDSTRÖM GÖRAN LUNDWALL LENNART LÜBECK ANDERS
LYBERG SVEN LÖCHEN BENGT LÖFKVIST SVEN LÖFQUIST CARL-GUSTAV LÖNNBORG PER LÖTSTEDT MICHAEL G:SON LÖW JAN LÖWSTEDT PER-OLOF LÖÖF GERO MADELUNG
CLAES MAGNUSSON DAVID MAGNUSSON TORBJÖRN MAGNUSSON GUNNAR MALM GÖRAN S. MALM ANDREAS MALMBERG MARTIN MALMSTEN EVA MALMSTRÖM JONSSON
ROBERT MALPAS KARIN MARKIDES ANDERS MARTIN-LÖF SVERKER MARTIN-LÖF JAN MARTINSSON BO MATTIASSON LARS-GUNNAR MATTSSON OVE MATTSSON ÖRJAN MATTSSON
JOHN MAYO KIRAN MAZUMDAR-SHAW SARA MAZUR KEITH MCLOUGHLIN SARAH MCPHEE CARVER A MEAD DAG MEJDELL ARNE MELANDER JUDITH MELIN ARNE MELLGREN
LARS MELLGREN ALAIN MÉRIEUX MIRKA MIKES-LINDBÄCK MILLE MILLNERT ÅSA MINOZ FRANÇOIS MIQUEL KRISTINA MJÖRNELL ANDERS MOBERG CHRISTINA MOBERG CATHARINA
MODAHL NILSSON CAMILLA MODÉER SARA MODIG HÅKAN MOGREN PER-ERIK MOHLIN PETER MOLDÉUS JOHAN MOLIN PER MOLIN MICHAEL MONONEN LEON MONTELL
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NILSSON JAN-ERIC NILSSON JÖRGEN NILSSON KRISTINA L NILSSON LARSGUNNAR NILSSON LARS-OLOF NILSSON LEIF NILSSON MIKAEL NILSSON NILS J. NILSSON OLLE NILSSON
SVEN-CHRISTER NILSSON THOMAS NILSSON ANNA NILSSON-EHLE STEN NORDBERG BENGT NORDÉN WILLIAM D NORDHAUS BENGT NORDIN MATS NORDLANDER GUNILLA
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ALASTAIR NORTH KALEVI NUMMINEN LARS NYBERG THORSTEN NYBOM LARS NYBORG JONAS NYCANDER EVA NYGREN JAN NYGREN PETER NYGÅRDS CARL-ERIK NYQUIST
ORVAR NYQUIST ANDERS NYRÉN BERTIL NÄSLUND STAFFAN NÄSSTRÖM BØRGE OBEL AGNETA ODÉN MIKAEL ODENBERG BJÖRN ODLANDER RAGNAR OHLSON LENNART
OHLSSON JORMA OLLILA JAN OLLNER DAN OLOFSSON MAGNUS OLOFSSON PER OLOFSSON PIERRE OLOFSSON GREGORY B. OLSON CURT G OLSSON HANS-OLOV OLSSON M
INGEMAR OLSSON MORGAN OLSSON OLLE OLSSON ULF OLSSON ULF OLSSON LENA OLVING SVEN OLVING ROBERT ONSANDER VYTAUTAS OSTASEVICIUS MATTI OTALA LARS
OTTOSON FREDRIK PALLIN JAN-OVE PALMBERG BENGT PALMÉR INGEGERD PALMÉR JUNI PALMGREN ANDERS PALMQVIST HOMAN PANAHI ANTON PANNENBORG DATTATRAY
PARASNIS MALIN PARKLER BORIS PATON AROGYASWAMI JOSEPH PAULRAJ OLOF PAULSSON IMRE PÁZSIT BERTIL PEKKARI VIRGIL PERCEC MIKAEL PERDIN BERTIL PERSSON GÖRAN
A PERSSON JAN-CRISTER PERSSON LENNART PERSSON MALIN PERSSON MATS PERSSON MICHAEL PERSSON NILS-GÖRAN PERSSON OLOF PERSSON STEFAN PERSSON TORSTEN
PERSSON INGRID PETERSSON PER-ERIK PETERSSON ANDERS PETTERSSON HENRI PIATIER GIORGIO PICCI MARIE-PAULE PILENI BYRON PIPES BERND PISCHETSRIEDER MADJIDI POOYA
JERKER PORATH TOBIAS PORSERUD MICHAEL PORTER ASHKAN POUYA WILLIAM POWERS ANNE-MARIE PÅLSSON SVANTE PÄÄBO MARIAN RADETZKI LARS RAMQVIST KARLGUSTAV RAMSTRÖM JUHA RANTANEN ANDERS RANTZER ANDERS RASMUSON JØRGEN RASSING FINN RAUSING HANS RAUSING SVEN-OLOV REFTMARK LAURE REINHART
MAGNUS RENÉ LARS RENSTRÖM BIRGITTA RESVIK RUDOLF RIGLER PATRIK RIGNELL MATS G RINGESTEN ARNE RISBERG ROBERT O. RITCHIE HANS ROBERTSON CLAS ROLANDER
ASBJØRN ROLSTADÅS CARL WILHELM ROS SUNE ROSELL BJÖRN ROSÉN IRMA ROSENBERG NATHAN ROSENBERG LARS-GÖRAN ROSENGREN HANS ROSLING JENS ROSTRUPNIELSEN DAVID ROWCLIFFE EVA RUDBERG PER-ARNE RUDBERT HENRIK RUNNEMALM FREDRIK RUNNQUIST SVEIN RUUD NILS RYDBECK BENGT RYDÉN BO RYDIN ANDERS
RYLANDER HÅKAN RYLANDER PIA RYLANDER HANNU RYÖPPÖNEN LENNART RÅDSTRÖM MIKAEL RÖNNHOLM AULIS SAARINEN MERNOSH SAATCHI PAUL SAFFO KARL-ERIK
SAHLBERG KERSTIN SAHLIN MAURITZ SAHLIN ELISABET SALANDER BJÖRKLUND GUNILLA SALTIN AVELINO SAMARTIN JOSEPH SAMEC LARS SAMUELSON ANN-SOFIE SANDBERG
GÖRAN SANDBERG HANS SANDBERG OLOF SANDBERG JOHN SANDBLOM JOHAN SANDELL ANNA SANDER ÅKE SANDER ERIK SANDEWALL MADELENE SANDSTRÖM ROLF
SANDSTRÖM PIA SANDVIK PHILIPPE SANSONETTI BJÖRN SAVÉN ANDERS SCHARP CECILIA SCHELIN SEIDEGÅRD DAVID SCHINDLER ROLAND SCHMITT MARIE SCHREWELIUS
ARWIDSON OLA SCHULTZ-EKLUND PETER SCHURTENBERGER JAN-ÅKE SCHWEITZ LOUIS SCHWEITZER LENNART SCHÖN MELKER SCHÖRLING NILS-HERMAN SCHÖÖN HELÉN
SEEMANN BAL RAJ SEHGAL ULRICH SEIFFERT YASUJI SEKINE SACHIO SEMMOTO HOMI SETHNA EUGENE SHCHUKIN DAN SHECHTMAN JOHN J SHEPHERD JOHAN SIBERG CHRISTIAN
SIEVERT HANS SIEVERTSSON DAG SIGURD OZIRES SILVA KERSTIN SIRVELL RUNE SIRVELL JOHAN SJÖ ANDERS SJÖBERG BERNDT SJÖBERG BERTIL SJÖBERG LENNART SJÖBERG MARIA
SJÖBERG SÖREN SJÖLANDER CHRISTER SJÖLIN LARS-INGE SJÖQVIST LARS SJÖSTEDT SVEN-ERIK SJÖSTRAND WIKING SJÖSTRAND OLOF SJÖSTRÖM JOHAN SKOGLUND ROLF
SKOGLUND MAGNUS SKOGLUNDH HARALD SKOGMAN INGRID SKOGSMO KENTH SKOGSVIK HANS SKOOG ROLF SKÅR ANDERS SNELL SARA SNOGERUP LINSE MICHAEL SOHLMAN
EVELYN SOKOLOWSKI JIAN SONG METE SOZEN JAN-OLOF SPERLE ERICH SPITZ BJÖRN SPRÄNGARE GÜNTER SPUR LOTHAR SPÄTH YNGVE STADE KARI STADIGH ANITRA STEEN
JONAS STEEN SVEN STEEN LARS STEHN ANNA-KARIN STENBERG STIG STENDAHL ERIK STENEROTH URBAN STENHEDE PER STENIUS BENGT STENLUND ANNIKA STENSSON TRIGELL
PER STENSTRÖM JOHAN STERTE HÅKAN STILLE HELENA STJERNHOLM PETER STOICA MARCUS STORCH MINNA STORM PER STORM KJELL STRANDBERG HANS STRÅBERG LARS
STRÖMBERG MARCUS STRÖMBERG PER STRÖMBERG PETER STRÖMBÄCK FREDRIK STRÖMHOLM MARIA STRÖMME BO STRÖMQVIST DAG STRÖMQVIST LJOT STRÖMSENG LARS
STUGEMO BENGT STYMNE JAN-ERIC STÅHL STEFAN STÅHL MARIE STÄLLVIK SANDBERG NAM PYO SUH CARL JOHAN SUNDBERG KAJSA SUNDBERG BIRGITTA SUNDBLAD LARS
SUNDBLAD JAN-ERIC SUNDGREN BO SUNDQVIST ANDERS SUNDSTRÖM SUBRA SURESH WOJCIECH SUWALA CARL-HENRIC SVANBERG SUNE SVANBERG TINA SVANBERGLUNDGREN ODD SWARTING BJÖRN SVEDBERG GUNNAR SVEDBERG PER SVEDBERG TORD SVEDBERG BIRGITTA SWEDENBORG MATS SVEGFORS HÅKAN SVENNERSTÅL CHRISTER
SVENSSON JAN SVENSSON JONAS SVENSSON SVANTE SVENSSON ÅKE SVENSSON JAN SVÄRD THOMAS SÄTMARK RIKARD SÖDERBERG STAFFAN SÖDERBERG ULF SÖDERGREN
PATRIK SÖDERHOLM ÅSA SÖDERSTRÖM JERRING HANS TSON SÖDERSTRÖM JOHAN SÖDERSTRÖM LARS-OLOV SÖDERSTRÖM LENA SÖDERSTRÖM SVERKER SÖRLIN HÅKAN
SÖRMAN PIRKKO TAMSEN CHRISTOFFER TAXELL TUULA TEERI GREG TEGART MICHAEL TENDLER CHRISTINA TENFÄLT BJÖRN TENGROTH HENRIK TENGSTRAND JAN TENGZELIUS
MILOSZ TERSMEDEN PÁL TÉTÉNYI CLAES THEGERSTRÖM DIRK THOENES HANS THOMANN BERTIL THORNGREN TOMAS THORVALDSSON BENGT THULIN MIKAEL THUNVED
LARS THYLÉN FREDRIK TIBERG PATRIK TIGERSCHIÖLD ANNE-MARIE TILLMAN AZUSA TOMIURA AKIRA TONOMURA JAN TORIN KENNERT TORLEGÅRD KRISTER TORSSELL LINUS
TORVALDS HAMADOUN I. TOURÉ LENA TRESCHOW TORELL MARIANNE TRESCHOW MICHAEL TRESCHOW ULF TROEDSSON STEN TROLLE JAMES TRUCHARD STAFFAN TRUVÉ
GÖRAN TUNHAMMAR ANTHONY TURNER KYÖSTI TUUTTI MARGARETA TÖRNQVIST VILMOS TÖRÖK JAN UDDENFELDT INGRID UDÉN MOGENSEN MATHIAS UHLÉN BJÖRN
UHRENIUS ANDERS ULFVARSON ANDERS ULLBERG CHRISTINA ULLENIUS ANDERS ULLMAN SVEN ULLRING JONAS UNGER JAAK URMI HANS URSING HEINRICH URSPRUNG GABRIEL
URWITZ JAMES UTTERBACK ULF WAHLBERG TORBJÖRN WAHLBORG BJÖRN WAHLROOS HÅKAN VALBERG JANE WALERUD ANDERS WALL JAN WALLANDER HARRIET WALLBERG
JACOB WALLENBERG MARCUS WALLENBERG SVEN WALLGREN AMELIE WALLIN MARY WALSHOK ANNA VALTONEN ALEXANDRA WALUSZEWSKI HENDRIK VAN BRUSSEL CEES
VAN LEDE MARC VAN MONTAGU YU-ZHU WANG NILS-GÖSTA VANNERBERG CHRISTER WANNHEDEN ANDERS VEDIN BENGT-ARNE VEDIN PER-OLOF WEDIN PÄR WEIHED PETER
WEISS SVEN WEJDLING EVGENY VELIKHOV GERT WENDROTH HÅKAN WENNERSTRÖM DAN WERBIN ANDERS WERME GUNNAR WESSMAN JÖRGEN VESSMAN HEIJE WESTBERG
ULF WESTBERG MARGARETA WESTER LARS WESTERBERG BARBRO WESTERHOLM PER-HÅKAN WESTIN HENRIK WESTLING HÅKAN WESTLING CARL-AXEL WESTLUND PER
WESTLUND ALBERT WESTWOOD GUNNAR WETTERBERG GEORGE H WEYERHAEUSER JR JAMES A WEYHENMEYER CLAUS WEYRICH STEFAN WIDEGREN ROLAND WIDMARK
CECILIA VIEWEG EVA WIGREN HANS WIGZELL CLAS WIHLBORG HANS WIJERS OLLE WIJK JAN WIKANDER STEN WIKANDER ÖRJAN WIKFORSS GÖSTA VIKING MARTIN WIKLUND
SOLVEIG WIKSTRÖM ÅKE WIKSTRÖM JURGIS VILEMAS ANNE MARIE WILHELMSEN CLAES WILHELMSSON KRISTINA WILLGÅRD ANNA WILSON ROLAND WIMMERSTEDT FREDRIK
WINBERG GERT WINGÅRDH GREGORY WINTER MARCO WIRÉN HERBERT WIRTH JONAS WISTRÖM ARNE WITTLÖV HENNING WITTMEYER CLAES WOHLIN LARS WOHLIN SVANTE
WOLD MICHAEL WOLF ROLF WOLFF LARS WOLLUNG BJÖRN WOLRATH ALEXANDER VON GABAIN GUNNAR VON HEIJNE ERIK VON SYDOW HANS VON UTHMANN TOM VON
WEYMARN EUGENE WONG JOHAN WOXENIUS JISONG WU SIEGFRIED ZHIQIANG WU MATTI VUORIA LARS WÅGBERG PETER WÅGSTRÖM KLAS WÅHLBERG PETER WÅLLBERG
TORGNY WÄNNSTRÖM GUANHUA XU KUANGDI XU RONGLIE XU HAJIME YAMASHINA SHUNPEI YAMAZAKI IVAN YATES JUHA YLÄ-JÄÄSKI PETER YNGWE ANDERS YNNERMAN
NAOYA YODA HIROYUKI YOSHIKAWA GERMAN ZAGAINOV IVO ZANDER JENS ZANDER UDO ZANDER RICHARD NEIL ZARE NIKLAS ZENNSTRÖM LARS H ZETTERBERG JI ZHOU
INGEGERD ÅGREN JOHN ÅGREN SVEN ÅGRUP ANNIKA ÅHNBERG BENGT ÅKESSON KARL-ERIK ÅRZÉN SUSANNE ÅS SIVBORG NILS G ÅSLING CHRISTER ÅSLUND NILS ÅSLUND
MONICA ÅSMYR IRMA ÅSTRAND LARS ÅSTRAND JAN ÅSTRÖM KARL JOHAN ÅSTRÖM JOHAN ÖBERG ÅKE ÖBERG HALLVARD ØDEGAARD IVAN ÖFVERHOLM FREDRIK ÖHRN
INGEMAR ÖHRN L ARS ÖJEFORS PER ANDERS ÖRTENDAHL GUSTAF ÖSTBERG JAN-OVE ÖSTENSEN JERRY ÖSTER LEIF ÖSTLING L ARS ÖSTMAN

