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Nytt angreppssätt för cancerterapi
Molekylen p53, som finns i alla kroppens celler, är 
en av de viktigaste faktorer som skyddar oss från 
cancer. Forskare vid Karolinska Institutet har hittat 
ett sätt att förhindra den blockering av p53 som sker 
i tumörer för att på så sätt göra det möjligt för p53 
att återfå sin tumörskyddande aktivitet. 

Hela forskningsgruppen: (f v) Andreas Lundgren, visiting 
student, Elisabeth Hedström, PhD student, Martin Enge,  
PhD student, Natalia Issaeva, PhD student, Galina Seliva-
nova, Group leader, Associate professor, Przemyslaw 
Bozko, Postdoc.

Gruppen, som leds av do-
cent Galina Selivanova, 
har identifierat en liten 
molekyl, RITA. 

När den binds till p53 
sker troligen en föränd-
ring av konformationen 
som förhindrar HDM-2s 
blockering. Därigenom gör 
RITA det möjligt för p53 
att återfå sin celldödande 
funktion i tumörceller. 

I tumörceller sker inak-
tiveringen av p53 genom en 
kontinuerlig nedbrytning 
av p53 när det binds till 
ämnet HDM-2. Studien 
visar att RITA förhindrar 
samspelet mellan p53 och 
HDM-2 i odlade tumörcel-
ler och i tumörer i möss. 
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430 forskningsmiljoner delas ut av Formas
Av 1400 ansökningar bevil-
jades medel till 308 projekt 
varav 217 nya, det vill säga 
en beviljningsgrad på cirka 
15 procent.

Totalt fördelas 432 mil-
joner kronor till projekt 

som pågår mellan ett och 
tre år. Andelen kvinnliga 
sökande var 32 procent och 
en lika stor andel beviljades 
bidrag.

I årets stora utlysning 
gjordes också en särskild 

utlysning på starka forsk-
ningsmiljöer. 

Sammanlagt 103 ansök-
ningar inkom och plane-
ringsbidrag beviljades till 
nitton av dessa. 

Ny metod att använda 
jäst för bättre lagring av 
spannmål
Nyskördad spannmål brukar torkas för att inte 
mögla under lagring. Fuktig spannmål kan dock 
lagras i lufttäta silotorn, eftersom mögelsvamparna 
inte växer i syrefria miljöer. Särskilt bra fungerar 
denna metod om man tillsätter en viss typ av jäst. 
Elisabeth Fredlund har undersökt jästsvamp som 
bidrar till en högre syreförbrukning vilket hämmar  
mögeltillväxten. 

Factory-in-a-Box 
en del av 
industrisatsningen 
Forskningsprojektet ”Facto-
ry-in-a-Box” samlar svensk 
tillverkningsindustri och 
produktionsforskare kring 
ett treårigt forskningspro-
jekt med målet att ge kon-
kurrenskraftig produktion 
i Sverige. Flexibla, snabba 
och mobila produktionsmo-
duler skall utvecklas och 
testas i verkliga industriella 
miljöer. 

Sverige bäst på hållbar utveckling
Sverige rankas högst av alla OECD-länderna i en håll-
barhetsvärdering, utfört av Zürich Cantonal Bank.
Hållbarhetsvärderingen är uppdelad i en miljömässig 
och en social värdering och sammantaget får Sverige 
det högsta betyget med 9,5 poäng av 10 möjliga.

Rekordstor satsning 
på barncancerforskning
Nyligen beviljade Barncancerfondens styrelse 55 miljoner 
kronor i nya anslag till barncancerforskningen. Jämfört 
med föregående års beslut är det en ökning med över 30 
procent. 

Nordiskt samar-
bete kring inno-
vationer

Framgång stoppar 
kliniska försök  

Forskning om 
arbetsliv, folkhäl-
sa och välfärd får 
160 miljoner

Nytt risk-
kapitalbolag i 
Mellansverige 

Mikrobaserade 
komponenter får 
15 miljoner

Utvecklar i Indien
 sid 5

En unik magneto-
optisk fotonisk 
kristall från KTH

 sid 5

Miniatyrsystem  
mäter med 
ultraljud 

Innovativ 
användning av 
materialet

Utländska inves- 
teringar i utveck-
lingsländer
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Aktuellt

Identifiering av riskfaktorer 
för typ 2 diabetes, företa-
gens rekrytering, arbetslö-
sas sökbeteende och den 
europeiska arbetslöshets-
krisen, whiplashskada - ett 
ökande folkhälsoproblem 
och sjukskrivning, och 
förtidspensionering bland 
invandrare är exempel på 
forskning som får bidrag 
från Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialveten-
skap, FAS. 

De beviljade projektbi-
dragen gäller för perioden 

Forskning om arbetsliv, folkhälsa 
och välfärd får 160 miljoner kronor

2005-2007 och siffran för 
hela treårsperioden är drygt 
159 miljoner kronor.

– Det är svårt att säga att 
det går någon trend genom 
årets stöd till forskning, 
uppger Kenneth Abra-
hamsson, programchef 
vid FAS.

Speglar samhället
– Snarare speglar projekten 
det svenska samhällets 
utveckling från vaggan till 
graven. Stor tyngd läggs 
vid äldres villkor, minne 

Sammanlagt kom det in 679 projektskisser till FAS 
i början av 2004. Efter beredning och granskning i 
två steg har FAS beviljat stöd till 92 forskningspro-
jekt som får dela på drygt 62 miljoner kronor under 
2005.

och omsorg och faktorer 
som påverkar folkhälsan i 
stort. Barn och ungdomars 
villkor, den nye fadern, fa-
miljens förändrade roll och 
barnomsorgens omställ-
ning är andra tema som 
uppmärksammas.

Studerar välfärdspolitik
Exponeringsrisker i arbete 
och vardag från mobiltele-
foni till nya material i fri-
sörernas arbete är andra 
exempel. 

Välfärdspolitiska studier 
är också ett område som 
fått stöd, både internatio-
nellt jämförande studier 
och fördelningspolitiska ef-
fekter av skattesystemet. 

Forskning om hur sötvat-
tenskräftor klarar virushot 
från importerade skaldjur, 
barnallergier som förebyggs 
med lagom dos bondgård, 
inavel hos grodor, fjäll som 
blir mindre och mindre, IT-
stöd som förutsättning för 
framtida äldreboende samt 
forskning om hur miljögif-
ter sprids från små organis-
mer till stora däggdjur är 
några av de cirka 300 spän-

430 forskningsmiljoner    
delas ut av Formas

nande projekt som beviljats 
medel av forskningsrådet 
Formas. 

– De beviljade projekten 
omfattar forskning inom 
miljö, jord- och skogsbruk, 
fiske, trädgård och rennä-
ring samt bygg och sam-
hällsplanering. Konkurren-
sen har varit stenhård, och 
tyvärr måste vi på grund 
av medelsbrist säga nej till 
många projekt som håller 

hög vetenskaplig kvalitet.
– Formas har lyft fram 

ett antal ämnesövergri-
pande projekt bland årets 
beviljningar, säger Lisa 
Sennerby Forsse, Formas  
huvudsekreterare. Detta 
är en medveten markering 
som syftar till att främja 
forskning inom tvärve-
tenskapligt intressanta 
områden.

Särskild utlysning
I årets stora utlysning gjor-
des också en särskild utlys-
ning på starka forsknings-
miljöer. 103 ansökningar 
inkom och planeringsbi-
drag beviljades till nitton 
av dessa. 

På forskningsrådet For-
mas styrelsemöte i vår be-
slutas vilka som slutligen 
beviljas bidrag. 

Av 1400 ansökningar beviljades medel till 308 pro-
jekt varav 217 nya, det vill säga en beviljningsgrad 
på cirka 15 procent. Totalt fördelas 432 miljoner 
kronor till projekt som pågår mellan ett och tre 
år. Andelen kvinnliga sökande var 32 procent och 
en lika stor andel beviljades bidrag.

LearnIT är ett nationellt 
forskningsprogram med 
syfte att bidra till en lång-
siktig kunskapsuppbygg-
nad om lärande och IT. 

De olika forskningspro-
jekten inom programmet 
berör allt från hur IT på-
verkar lärandet hos den 
enskilda individen till hur 

Tio miljoner till forskning 
om lärande och IT
KK-stiftelsens forskningsprogram om lärande och 
IT, LearnIT, får tio nya miljoner för 2005.

IT kan användas för att 
utveckla organisationer och 
större samhällsstrukturer.

KK-stiftelsen tog initiativ 
till programmet som starta-
de 2000 och planeras fort-
sätta till och med 2007. 

Sedan starten har tio 
doktorander disputerat 
inom programmet. Bland 

dem som har disputerat 
finns till exemepel Göran 
Larsson. 

Han har bland annat 
tittat på hur IT-baserad 
kommunikation påverkar 
människors tro.

Folkbildningens 
organisationer
Folkbildningsrådet och 
KK-stiftelsens forsknings-
program LearnIT utlyste  
medel för forskning om 
folkbildningens organisa-
tioner och informations-
teknik. 

Den mest omfattande stu-
dien av metoder för att ha 
kontroll över högt blodtryck 
har avbrutits i förtid. En 
av behandlingsmetoderna 
visar tydligt bättre resultat 
och därför kan studien av-
brytas. Studien som kallas 
ASCOT, (Anglo-Scandina-
vian Cardiac Outcomes 
Trial) är den största som 
någonsin genomförts i Eu-
ropa. 

Utvärderar metoder
ASCOT-studien omfattar 
19 000 patienter från flera 
länder. Studien görs för att 
utvärdera två olika metoder 
att hålla kontroll över högt 
blodtryck. Syftet är att ut-
reda vilken metod som är 
bäst för att förhindra de oli-
ka cirkulationsrubbningar 
som förorsakar hjärtattack 
eller slaganfall.

Tidigare behandlingsme-
toder är baserade på beta-
blockeraren atenolol och 
det urindrivande medlet 
bendroflumethiazide. Den 
nya metoden, som har visat 
sig mer användbar, baseras 
på amplodipine, ett medel 
som blockerar tillflödet av 
kalk i blodkärlen och ett 
enzym, perindopril, som 
motverkar högt blodtryck.

Anmärkningsvärda 
framgångar
I en del av denna omfat-
tande studie har 10 000 
personer slumpmässigt 
försetts med antingen ator-
vastatin, en blodfettsän-
kare eller placebo, socker-
piller. Denna del av ASCOT 
studien avbröts 2002 och 
resultaten presenterades 
tidigt 2003. Studien redo-
visade anmärkningsvärda 
framgångar vid användning 
av blodfettsänkaren statin 
för att förebygga hjärtat-
tack och slaganfall.

Det göteborgsbaserade 
företaget SCRI, Scandi-
navian Clinicial Research 
Institute anlitades i pla-
neringsstadiet av studien 
för att utveckla såväl prov-
ningsmetoderna för ASCOT 
som den tekniskt avance-
rade metoden för datain-
samling.

Framgång stoppar 
kliniska försök  
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Riskkapital

Rankingen omfattar samt-
liga 30 OECD-länder. Håll-
barhetsvärderingen är upp-
delad i en miljömässig och 
en social värdering och 
sammantaget får Sverige 
det högsta betyget med 9,5 
poäng av 10 möjliga. Dan-
mark och Schweiz kommer 
på andra respektive tredje 
plats.

Framgångsfaktorer
När det gäller den miljö-
mässiga värderingen ham-
nar Sverige på en delad 
andraplats efter Schweiz 
och på första plats i den 
sociala värderingen. Fram-
gångsfaktorer som nämns 
på miljöområdet är att 
Sverige:
• har låga koldioxidutsläpp 
per capita
• har ratificerat alla viktiga 
miljökonventioner
• för en progressiv miljö-
politik 
• har en relativt stor an-
del ISO 14000 certifierade 
företag

På det sociala området 
nämns att Sverige är det 
land som satsar mest på 
forskning och utveckling 
av alla OECD-länder (4,6 % 

av BNP), att företag tar ett 
stort socialt ansvar och att 
jämställdheten mellan kö-
nen är god. Stort bistånd, 
högt flyktingmottagande 
och liten vapenexport gav 
Sverige full poäng när det 
gäller internationell sam-
verkan.

Den schweiska banken 
Zürich Cantonal Bank har 
tagit fram denna hållbar-
hetsvärdering för att kom-
plettera den ekonomiska 
bedömning som görs av 
länders kreditvärdighet 
med miljömässiga och so-
ciala faktorer. Det är fak-
torer som blir allt viktigare 
för investerare.

Hållbarhetsrankingen
 Den första hållbarhetsran-
kingen genomfördes 2002. 
Värderingen baseras på 50 
indikatorer på miljöområ-
det och 50 på det sociala 
området. 

Eftersom den traditio-
nella kreditvärderingen 
enligt banken är ett bra 
instrument för att studera 
den ekonomiska hållbarhe-
ten finns inga indikatorer 
för det tredje benet för 
hållbar utveckling. 

Sverige bäst på 
hållbar utveckling
Sverige rankas högst av alla OECD-länderna i en 
hållbarhetsvärdering som utförts av den schwei-
ziska banken Zürich Cantonal Bank.  

Riskkapitalbolagen Arbustum Invest i Arboga och Aldano 
i Stockholm har gått samman och bildar det nya bolaget 
Småföretagsinvest. Bolaget som har ett eget kapital på 250 
miljoner kronor kommer främst att investera i mindre och 
medelstora industriföretag. 

Småföretagsinvests tillgångar består till hälften av 
likvida medel och till hälften av ägarandelar i ett 20-tal 
företag. 

Småföretagsinvest ägs av ett konsortium bestående av 
ett 30-tal privata investerare med industriell bakgrund, 
Volvo Aero och Saab Bofors, samt av Industrifonden. 
Bolaget kommer att ha en bred inriktning på sina inves-
teringar, men tyngdpunkten ligger på industriföretag som 
omsätter mellan 10 och 200 miljoner kronor. 

Bolaget ska vara särskilt aktivt i Mellansverige och 
positionera sig i en nisch där det i stort sett saknas andra 
aktörer.

Nytt riskkapitalbolag i Mellansverige 
bildas genom sammanslagning

Läkemedelsföretaget Orexo i Uppsala har fyllt på kassan 
rejält. Bolaget har bland annat tecknat ett avtal med ame-
rikanska Endo Pharmaceuticals som i ett första skede ger 
Orexo 75 miljoner kronor. 

Avtalet gäller rättigheterna till Orexos smärtmedicin 
Rapinyl. Orexo har dessutom fått in 45 miljoner kronor 
i en nyemission riktad dels till huvudägaren Healthcap, 
dels till riskkapitalbolaget Capella.

120 miljoner till Orexo

De nuvarande investerarna, bland andra Novo, tillför det 
danska bioteknikföretaget 7TM Pharma ytterligare 54 
miljoner kronor.

Kapitaltillskottet på 50 miljoner svenska kronor, som 
ökar det totala investeringskapitalet i 7TM till 300 mil-
joner svenska kronor, skall användas redan nästa år för 
att utföra kliniska tester med 7TM:s första läkemedel, ett 
medel mot fetma.

Företaget räknar med att påbörja kliniska försök med 
medlet mot fetma redan nästa sommar tack vare det se-
naste kapitaltillskottet. Kapitalet kommer från de nuva-
rande investerarna, som består av danska Novo, Dansk 
Innovationsinvestering , schweiziska Index Ventures och 
amerikanska Alta Partners.

  7TM arbetar med potentiella läkemedelskandidater 
som härrör från 7TM-receptorn. 7TM Pharma har ut-
vecklat en egen teknik för identifiering av nya läkemedel, 
en teknik som 7TM redan har etablerat i samarbete med 
bland andra Lundbeck. Förutom fetma arbetar 7TM 
Pharma med potentiella läkemedel för behandling av al-
lergi och inflammationer.

 7TM vill i första hand själva föra sitt ämne till klinik, 
men företagets VD Mette Kirstine Agger hoppas att 7TM 
i framtiden kan ingå fruktbara samarbetsavtal för att 
påskynda utvecklingen av nya läkemedel.

– Den tredje finansieringsrundan ger oss de finansiella 
muskler vi behöver för att utveckla vår pipeline och föra 
vår egenutvecklade substans till klinik, säger hon.

– Valet av det första ämnet som skall prövas på män-
niskor är en hörnsten i 7TM:s historia. Men det är bara 
början. Vårt utvecklingsarbete har på bara några år skapat 
en solid pipeline med läkemedelskandidater som närmar 
sig klinik i rask takt, säger professor Thure W Schwartz, 
teknisk chef på 7TM Pharma.

7TM Pharma får drygt 50 miljoner 

Barncancerfonden, som är 
den enskilt största finan-
siären av barncancerforsk-
ning i Sverige, har därmed 
sedan starten 1982 delat 
ut över en halv miljard 
kronor i forskningsanslag 
och finansiering av forskar-
tjänster. 

Biomedicinsk forskning 
Totalt beviljades anslag till  
78 olika forskningsprojekt 
som löper på mellan ett och 
tre år med start 2005. 

Av 55 miljoner kronor 
beviljades 48 miljoner till 
biomedicinsk forskning 

Rekordstor satsning 
på barncancerforskning
Nyligen beviljade Barncancerfondens styrelse 55 
miljoner kronor i nya anslag till barncancerforsk-
ningen. Jämfört med föregående års beslut är det 
en ökning med över 30 procent. 

och 7 miljoner till vård-
forskning. Till grund för 
styrelsens beslut ligger 
ett bedömningsarbete ut-
fört av Barncancerfondens 
forskningsnämnd för bio-
medicinsk vetenskap och 
forskningsnämnden för 
vårdvetenskap inklusive 
psykosocial forskning. 

Barncancerfonden fi-
nansierar 90 procent av 
all barncancerforskning i 
Sverige. Barncancerfonden 
är godkänd av Stiftelsen för 
insamlingskontroll (SFI) vil-
ket garanterar att pengarna 
alltid går till rätt ändamål. 
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Elektroniska journaler ger sjuksköterskan ny roll 

Med ”handlingsutrymme” 
avses vad som är möjligt, 
underlättas, försvåras eller 
omöjliggörs genom en viss 
teknik – i detta fall elektro-
niska patientjournaler.

- När de elektroniska pa-
tientjournalerna skulle infö-
ras framhölls enbart positi-
va konsekvenser med syste-

met, säger Veronica Köhler. 
De skulle bland annat re-
ducera överflödig informa-
tion, effektivisera informa-
tionshanteringen, förbätt-
ra informationskvaliteten 
och skapa en helhetssyn 
på patienten – allt för att 
ge vården ökad kvalitet. 
Den verklighet Birgitta 

Bergvall-Kåreborn och Ve-
ronica Köhler mött i sitt 
forskningsprojekt ger en 
annorlunda bild av vad in-
förandet och användningen 
av elektroniska patient-
journaler har inneburit 
för de berörda sjuksköter-
skorna.

Utbrett dubbelarbete 
är vanligt, först skriver 
sjuksköterskorna ner sina 
anteckningar på papper 
för att sedan, när de får 
tid, skriva in dem i den 
elektroniska journalen. Or-

sakerna till dubbelarbetet 
handlar både om tekniska 
och kulturella faktorer. 
Dubbelarbetet, tillsam-
mans med den tid det tar 
att uppdatera sig om en 
patient via de elektroniska 
patientjournalerna, har 
gjort att en del sjuksköter-
skor uttrycker oro för att 
rollen som sjuksköterska 
håller på att förändras.

Sjuksköterskor valde 
sitt yrke för att de ville 
hjälpa och vårda patien-
ter, inte sitta vid en dator. 

Lektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och doktoranden Vero-
nica Köhler vid Avdelningen för systemvetenskap vid Luleå 
tekniska universitet har nyligen publicerat en vetenskap-
lig artikel där de berättar hur införandet av elektroniska 
patientjournaler påverkat sjuksköterskornas handlingsut-
rymme vid ett sjukhus i Västsverige.

Linköpings universitet del-
tar tillsammans med Mälar-
dalens högskola, Chalmers 
tekniska högskola och Hög-
skolan i Jönköping. Sam-
manlagt 17 miljoner kronor 
anslås från Stiftelsen för 
strategisk forskning, SSF, 
och dess ProViking pro-
gram. 

Från industrin satsar 
ABB, Pharmadule Em-
tunga, Svenska Gjuteriför-
eningen, FlexLink, Volvo 
construction equipment 
components och Volvo Cars 
med flera tillsammans yt-
terligare omkring 30 mil-
joner kronor i projektet. 
Sammantaget ger detta 47 
miljoner kronor för att de-
monstrera flexibla, snabba 
och mobila produktions-
moduler – ”Factory-in-a-
Box”. 

Samlar svensk 
tillverkningsindustri
Forskningsprojektet ”Fac-
tory-in-a-Box” samlar 
svensk tillverkningsindu-
stri och våra ledande pro-
duktionsforskare kring ett 
treårigt forskningsprojekt 
med målet att ge konkur-
renskraftig produktion i 
Sverige. Flexibla, snabba 
och mobila produktionsmo-
duler skall utvecklas och 
testas i verkliga industriella 
miljöer. 

Modulerna som innehål-
ler olika grad av flexibel 

Stiftelsen för strategisk forskning och industrin 
satsar tillsammans 47 miljoner kronor på ett forsk-
ningsprojekt vars syfte är att bidra till att svensk 
produktion stannar i Sverige.

automation och flexibel 
produktionsutrustning ska 
kunna installeras i till ex-
empel en container och 
kunna flyttas inom ett före-
tag eller mellan företag.

 ProViking satsar på att 
hitta konkurrenskraftiga 
alternativ till billig manu-
ell arbetskraft, vilket är 
viktigt för svensk industris 
framtid. 

Skräddarsyr produktion 
Med hjälp av konceptet 
”Factory-in-a-box” kan 
man snabbt skräddarsy 
sin produktion för en ny 
produkt, eller snabbt för-
ändra antalet produkter 
som tillverkas. Det blir 
möjligt att producera pro-
totyper snabbt och nära 
produktutvecklingen. 

Det bilr också lättare att 
transportera produktions-
systemet till en tillfällig 
produktionsplats eller att 
flytta det inom en fabriks-
byggnad. 

Produktionskapacitet
Fullt genomfört kommer 
”Factory-in-a-box”-kon-
ceptet att skapa möjlig-
heter att hyra eller leasa 
produktionskapacitet. I 
framtiden köper man helt 
enkelt ”funktionen produk-
tion”. Forskningsprojektet 
drivs i samverkan mellan 
ett antal existerande forsk-
ningsprojekt.

”Factory-in-a-Box” en 
del av industrisatsningen 

Nyligen intervjuade jag en 
doktorand på KTH. Hon ska 
bli Sveriges första doktor på 
berg- och dalbanor. Hennes 
forskning handlar i första 
hand om att kartlägga nöj-
esparksindustrins villkor. 
Idag vet vi väldigt lite om 
dem. Ändå omsätter denna 
industri svindlande sum-
mor runt om i världen. 

Därför blev jag glad när 
jag fick syn på en rapport 
från KK-stiftelsen, där de 
berättar att de nu kommer 
att utvidga sin satsning på 
mötesplatser för upplevel-
seindustrin, ett område i 
stark tillväxt. 

Fokusområden på de 
nya mötesplatserna blir i 
Stockholm mode och de-
sign, i Göteborg design och 
marknadskommunikation 
och i Malmö media och 
design. 

KK-stiftelsen går in med 
2,25 miljoner kronor på 
varje plats och städer-
nas eller regionernas nä-
ringslivskontor garanterar 
medfinansiering med lika 
mycket. Sammanlagt sat-
sas 13,5 miljoner på de nya 
mötesplatserna.

Mötesplatserna ska ge-
nom kunskaps- och kom-

På tiden att lekfull-
heten åter införs i 
seriös forskning

petensutvecklingsinsatser 
av kreatörerna inom upp-
levelseindustrin bidra till 
ökad konkurrenskraft.

Upplevelseindustrin är 
redan idag en betydande 
tillväxtnäring som står för 
nära 5 procent av BNP. 

Mötesplatserna byggs 
upp enligt triple helixmo-
dellen vilket innebär att 
alla platserna har ett enga-
gerat näringsliv inom sina 
respektive delområden, ett 
aktivt samarbete med hög-
skola eller universitet samt 
en stark offentlig aktör för 
att garantera långsiktig-
het. 

Nätverket av mötesplat-
ser, som hittills består 
av Hultsfred, Hällefors, 
Karlshamn, Trollhättan 
och Piteå blir betydligt 
förstärkt när storstäderna 
kommer in.

Annika Billström, fi-
nansborgarråd i Stockholm 
hoppas att det här kan ge 
upphov till nya spännande 
och gränsöverskridande 
samarbeten inom upplevel-
seindustrin. 
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Mälardalens högskola kom-
mer under en tvåårsperiod, 
tillsammans med forsk-
ningsinstituten Acreo och 
Imego, att sprida expert-
kompetens till företag i hela 
landet. Avsikten är att ta 
till vara den nya teknikens 
möjligheter för ökad lön-
samhet och framtidstro i 
företagen. Samtidigt ska 
nya samarbetsformer mel-
lan akademi och mindre 
företag utvecklas.

Kompetenshöjning 
Programmet ”minST” foku-
serar på kompetenshöjning 
inom mikro- och nanosys-
temteknik hos mindre och 
medelstora företag. 

Genom skräddarsydda 
utbildningar stödjer minST 
såväl teknisk som kom-
mersiell idéutveckling hos 
dessa företag. Konsortiärer 

är Mälardalens högskola 
samt forskningsinstituten 
Acreo och Imego.

Mikro- och nanosystem-
teknik har en stor framtida 
potential för svenskt nä-
ringsliv, samtidigt som det 
finns en stark kunskaps-
bas vid svenska universitet 
och högskolor. 

Komponenter baserade 
på mikroteknik börjar fin-
nas kommersiellt tillgäng-
liga, men många mindre 
och medelstora företag har 
ännu inte fått upp ögonen 
för möjligheterna med den 
nya tekniken. 

I programmets målsätt-
ning ingår också att så-
väl befrämja kunskapsut-
veckling som att utveckla 
kunskapsutbytet mellan 
näringsliv och universitet, 
högskolor och forsknings-
institut.

Mikrobaserade kompo-
nenter får 15 miljoner
Nu ska mindre och medelstora företag få lära sig 
mer om mikrobaserade komponenter. KK-stiftelsen 
satsar inledningsvis 15 miljoner kronor i program-
met ”minST”.

Ledningen 
för minST , 
(fr v) Stellan 
Granström, 
Acreo, Anders 
Martinsen, 
MdH,Sven-
Arne Paulsson, 
MdH och Dan 
Larsson, Imego.

Företeelsen att outsourca 
olika typer av IT-tjänster 
till Indien är inte något 
speciellt nytt. 

I länder som USA och 
England är så kallad off-
shore outsourcing  en na-
turlig del av de flesta större 
organisationers inköps-
strategi. 

Många av de interna-
tionella jättarna som IBM, 
Accenture och CSC har en 
tid erbjudit sina kunder 
möjligheten att lägga hela 
eller delar av sin utveckling 
i Indien.

 I Sverige har ett fåtal av 

Utvecklar i Indien
IT-företaget Valtech har nu bestämt sig för att satsa 
på kundprojekt där delar av utvecklingen kommer 
att genomföras i ett indiskt utvecklingscenter.

de lokala IT konsulterna 
börjat se på samarbetsmöj-
ligheterna. Valtechkoncer-
nen har erbjudit offshore 
i Indien sedan 2001 och 
sedan ungefär ett år till-
baka har Valtech ett eget 
dotterbolag i Bangalore. 

I september i år för-
värvades det indiska bo-
laget Majoris och nume-
ra uppgår personalstyr-
kan till 436 personer per 
den 1 september 2004.  
Företaget har numera  sitt 
största utvecklingscenter 
räknat i antal anställda i 
Indien.

Framtidens bränslecellbil rullar redan och nu är hem-
matankstationer under utveckling. Väteenergistationer 
för hemmabruk är på väg att bli verklighet. Honda R&D 
Americas och Plug Power Inc. har genomfört lyckade för-
sök med andra generationens väteenergistationer (HES II), 
skriver Honda i en kommuniké. Försöken har gjorts vid 
Plug Powers huvudkontor i Latham, New York.

Väteenergin är avsedd för drivmedel till bränslecellbi-
lar, varmvatten och hushållsel. Försök med HES II-sys-
temet kommer att äga rum i samband med att 2005 års 
bränslecellsbil Honda FCX provkörs på allmänna vägar 
i nordöstra USA.

 Honda tar ett omfattande grepp som inkluderar utveck-
ling av bränslecellen såväl som tankningsteknik, uppger  
Ben Knight, Vice President Honda R&D Americas. 

– Vi tror att hemtankning kan spela en avgörande roll 
för bränslecellsteknikens genombrott och utvecklingen av 
en infrastruktur för väteenergistationer. 

Grunden för en ny typ av infrastruktur
Utvecklingen av väteenergistationer för hemmabruk är ett 
viktigt steg mot utvecklingen av en infrastruktur och en 
framtid med förnyelsebar energi.

HES II bygger vidare på de forskningsinsatser 
som gjorts för första generationens HES på Honda 
R&D Americas anläggning i Torrance, Kalifornien. 
HES II innehåller ett antal undersystem som utnyttjar 
patenterade teknologier från Plug Power. Genom att 
optimera produktion och förvaring av väte för hemmiljö 
har utrymmet som krävs för omvandling av naturgas och 
vätgaskomprimering kraftigt minskats. 

Det som tidigare rymdes i två enheter får nu plats i 
en markant mindre enhet som innehåller naturgaskon-
verterare, vätgasrenare, bränslecellspaket, kompressor, 
bränsletank och fördelningssystem. Allt är helt integrerat 
och har både bättre funktion och effektivitet.

2005 års modell av FCX är den första bränslecellsbil 
i produktion som drivs med Hondas unika bränslecells-
paket (Honda FC Stack). Detta bränslecellspaket klarar 
både start och drift i temperaturer under noll, ett klart 
genombrott för bränslecellstekniken.

Hemmatankning av bränslecellbilen

En unik magneto-optisk 
fotonisk kristall från KTH
Forskare vid KTH i Kista har skapat en unik magneto-
optisk kristall med framtida användning i magnetiska 
sensorer. Det är en endimensionell fotonisk kristall, som 
består av periodiskt anordnade lager av olika material. 

Det unika med kristallen är att den kan uppvisa 
väsentligt högre s.k. Faraday rotation än traditionella 
material av samma tjocklek.

 Bakom den nya utvecklingen finns Sören Kahl - en 
ung lovande forskare - och hans handledare professor 
Alex Grishin på Institutionen för Mikroelektronik och 
Informationsteknik. 

 Forskarna ser betydelsefullt användningsområde för 
den nya kristallen i magnetiska sensorer, särskilt när det 
gäller att detektera mycket små magnetiska fält med mycket 
korta räckvidd. De fotoniska kristaller som Kahl och 
Grishin hittills tillverkat fungerar dessutom som vanliga 
optiska filter när de inte är magnetiserade och som Fa-
raday rotorer när de är magnetiserade. 

Med hjälp av den nya teknologin kunde det alltså vara 
möjligt att kombinera i ett enda multilager traditionella op-
tiska funktioner med tilläggsfunktioner som kan sättas på 
och stängas av genom att förändra materialets magne-
tisering.
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Niklas Palmqvist, magister i farmaceutisk biovetenskap, 
har i sitt avhandlingsarbete undersökt vilken betydelse 
gula stafylokockens ytproteiner har för dess förmåga att 
orsaka ledinfektion och blodförgiftning. Han har också 
undersökt på vilket sätt dessa ytproteiner bidrar till ökad 
sjukdom. 

Ökade kunskaper om sådana ytproteiner kan vara an-
vändbara till exempel vid utvecklingen av ett skyddande vac-
cin mot Staphylococcus aureus, något som i nuläget saknas.  
– Ett sådant vaccin skulle vara till stor nytta för personer 
som på grund av ett nedsatt immunförsvar är särskilt 
benägna att bli infekterade, säger Niklas Palmqvist.

 Clumping factor A har sedan tidigare visat sig vara ett 
ytprotein som kraftigt bidrar till bakteriens förmåga att 
orsaka ledinfektion. Eftersom Clumping factor A binder till 
fibrinogen, en molekyl som finns i blodet hos människor, 
har forskarna tidigare utgått från att denna bindning är 
av stor betydelse för bakterien.

Orsakar blodförgiftning 
Resultat som presenteras i avhandlingen tyder dock på 
att Clumping factor A kan bidra till bakteriens sjuk-
domsalstrande förmåga på andra sätt än genom sin 
fibrinogen-bindande egenskap. Ett sätt är att Clumping 
factor A förhindrar att bakterien äts upp av kroppens 
vita blodkroppar. Avhandlingen visar också att ett annat 
ytprotein, staphylococcal protein A, har betydelse för Stap-
hylococcus aureus förmåga att orsaka ledinflammation 
och blodförgiftning. Någon bakomliggande orsak till detta 
kunde dock inte påvisas. 

En tredje grupp ytproteiner som undersöktes var de 
fibronektin-bindande proteinerna. Dessa proteiner bidrog 
kraftigt till bakteriens förmåga att orsaka blodförgiftning 
och ökad dödlighet. Niklas Palmqvists forskning har be-
tydelse för utvecklingen av ett vaccin som skyddar mot 
den gula stafylokocken. 

Forskare har kommit närmare              
ett  vaccin mot gul stafylokock 

Nästan alla tumörer har 
egenskaper som inaktive-
rar p53s normala funk-
tion. I ungefär hälften av 
alla tumörer är p53 gene-
tiskt förändrad, i andra fall 
blockeras p53s aktivitet av 
negativt reglerande pro-
teiner, framför allt ett som 
kallas HDM-2. 

Dödar tumörceller
Eftersom p53 har en kraftig 
förmåga att döda tumörcel-
ler, finns det ett stort in-
tresse bland cancerforskare 
att hitta vägar som förmår 
p53 att återfå sin aktivitet. 
Forskare vid Karolinska 
Institutet beskriver nu ett 
ämne som kan återaktivera 
p53 och inducera program-
merad celldöd, apoptos, 
speciellt i tumörceller.

Gruppen, som leds av 
docent Galina Selivanova, 
har identifierat en liten 
molekyl, RITA, (reactiva-
tion of p53 and induction 
of tumor cell apoptosis). 
När den binds till p53 sker 
troligen en förändring av 
konformationen som för-
hindrar HDM-2s block-
ering. Därigenom gör RITA 
det möjligt för p53 att återfå 
sin celldödande funktion 

Nytt angreppssätt för 
cancerterapi
Molekylen p53, som finns i alla kroppens celler, är en av de 
viktigaste faktorer som skyddar oss från cancer. Forskare 
vid Karolinska Institutet har hittat ett sätt att förhindra den 
blockering av p53 som sker i tumörer för att på så sätt göra 
det möjligt för p53 att återfå sin tumörskyddande aktivitet. 

i tumörceller. I tumörcel-
ler sker inaktiveringen av 
p53 genom en kontinuerlig 
nedbrytning av p53 när 
det binds till ämnet HDM-
2. I den aktuella studien 
visas att RITA förhindrar 
samspelet mellan p53 och 
HDM-2 i odlade tumörceller 
och i tumörer i möss. Följ-
den blir att aktivt p53 finns 
närvarande i större mängd 
under längre tid vilket leder 
till tumörcellens död. 

RITAs celldödande för-
måga kunde bara påvisas 
i tumörceller, den påver-
kade inte celltillväxten av 
normala celler och var inte 
toxisk.

Söker ämnen
Idag fokuserar många can-
cerforskare och läkeme-
delsföretag på HDM-2 och 
försöker hitta ämnen som 
förhindrar dess inhibe-
rande bindning till p53. De 
nu presenterade resultaten 
visar att en helt annan 
strategi kan vara att rikta 
sig mot p53 och förhindra 
att det blir blockerat av 
HDM-2. Resultaten öppnar 
för helt nya och lovande 
perspektiv för framtidens 
cancerterapi. 

Hela forskningsgruppen: (f v) Andreas Lundgren, visiting 
student, Elisabeth Hedström, PhD student, Martin Enge,   
PhD student, Natalia Issaeva, PhD student, Galina Seliva-
nova, Group leader, Associate professor, Przemyslaw 
Bozko, Postdoc.

Information om varje enskilt träd i skogen kan även vara av 
intresse vid skötsel av skogen för att bevara den biologiska 
mångfalden, menar Mats Erikson som nyligen presente-
rade sin doktorsavhandling med titeln Segmentation and 
Classification of Individual Tree Crowns in High Spatial 
Resolution Aerial Images.

Att manuellt tolka flygbilder för uppskattning av vir-
kesvolymen i en skog är idag ett väl använt komplement 
till fältmätningar. Men tolkningen är både arbetsam och 
tidskrävande, så man forskar på att automatisera proces-
sen. Med automatisk tolkning av flygbilderna kan enskilda 
träd och trädslag kännas igen, visar en doktorsavhandling 
vid Centrum för bildanalys, SLU i Uppsala. 

Identifierar varje enskild trädkrona
Med datorstöd kan man arbeta med enskilda träd istäl-
let för på beståndsnivå, som fallet är vid den manuella 
tolkningen. Genom att identifiera varje enskild trädkrona 
som syns i flygbilden kan man även bestämma trädslags-
blandningen i skogen, vilket är en av de parametrar som 
man försöker uppskatta vid tolkningen.

Avhandlingen visar på sätt att identifiera de enskilda 
trädkronorna så att den form kronorna har i flygbilderna 
är bevarad. Detta är av vikt för att trädslagsbestämningen 
skall bli så korrekt som möjligt. Arbetet visar även hur 
man kan gå vidare med att bestämma trädslaget när väl 
en krona är identifierad.

Datortolkning av flygbilder känner 
igen enskilda träd och trädslag



InnovationsFokus 2004/8 7

Aktuellt

Elisabeth Fredlund från 
Sveriges lantbruksuni-
versitet, har undersökt 
jästsvamp. 

I sin avhandling vi-
sar hon att jästen bil-
dar en mögelhämmande 
gas (etylacetat) och dess-
utom konkurrerar den 
om de små mängder syre 
som kan finnas i silorna.  

Tusenårigt hjälpmedel
I tusentals år har männis-
kan utnyttjat jästsvampar 
för att framställa bröd och 
alkoholhaltiga drycker. 
Förutom etanol och kol-
dioxid bildar jästsvampar 
även andra ämnen som 
bidrar till en mer komplex 
smak och arom hos den 
jästa produkten. 

De senaste åren har 
forskning och industri 
funnit nya bioteknolo-
giska användningsområ-
den för jästsvamparnas 
ämnesomsättning, såsom 
biologisk bekämpning av 
oönskade mikroorganis-
mer och framställning av 
etanolbränsle. 

Hittills har människan 
främst utnyttjat jästarten 
Saccharomyces cerevi-
siae. Elisabeth Fredlund 
har dock arbetat med en 
annan jästsvamp, Pichia 
anomala, som har förmå-
gan att hämma mögeltill-
växt vid lufttät lagring av 
fuktig spannmål. 

Detaljerad bild
Avhandlingen ger en över-
gripande beskrivning av 
jästsvampens fysiologi och 
ämnesomsättning, men 
också en detaljerad bild av 
hur jästsvampen hanterar 
syrebegränsade förhål-
landen.

 När spannmål skördas 
håller den en vattenhalt 
på upp till 25 procent. För 
att spannmålen inte ska 
ta skada under lagringen 
brukar den vanligtvis tor-

kas ner till en vattenhalt 
som förhindrar tillväxt av 
mögel. Om mögelsvampar 
tillåts att växa kan de bilda 
mykotoxiner som är giftiga 
för både människor och djur 
samt påverka spannmålens 
lukt, smak och näringsin-
nehåll. Torkningen står för 
ca 60 procent av energiåt-
gången vid spannmålshan-
tering.

 Ett billigare och mer 
energisnålt alternativ till 
torkning är lagring av fuktig 
spannmål i lufttäta silor. 
Spannmålens andning gör 
att syret i den slutna si-
lon snabbt förbrukas och 
ersätts med koldioxid, vil-
ket förhindrar tillväxt av 
mögel. 

Metod med brister
Även denna metod har dock 
sina brister, och det är där-
för jästen blir intressant. 
På grund av tekniska pro-
blem och behovet av att ta 
ut spannmål kontinuerligt 
för utfodring uppstår ofta 
syreläckage i silon, vilket 
omedelbart möjliggör en 
mögelinfektion. 

En extra tillsats till silon 
av jästsvampen P. anomala, 
som förekommer naturligt 
på spannmål, kan dock 
förhindra mögeltillväxt vid 
syreläckage. Jästsvampar 
producerar inte mykotoxi-
ner och kan inte tränga in i 
spannmålskärnorna, vilket 
gör att de inte påverkar fod-
rets näringsinnehåll utan 
tvärtom kan utgöra en extra 
protein- och vitaminkälla.  

Hämmar tillväxten        
av mögel
Den låga syrehalten i syste-
met påverkar inte bara mög-
let utan också jästsvampens 
tillväxt. 

Hur den syrebegränsade 
miljön påverkar jästsvam-
pens ämnesomsättning och 
kopplingen till den mögel-
hämmande förmågan är 

mycket viktigt att förstå. 
Elisabeth Fredlunds resul-
tat visar att jästsvampen 
förändrar sin metabolism 
från respiration (celland-
ning) under syrerika för-
hållanden till fermentation 
(jäsning) under syrebegrän-
sade förhållanden, t.ex. 
under lufttät lagring. 

Bildar koldioxid
När jästcellerna andas bil-
das koldioxid, vatten och 
biomassa, medan jäsande 
jästceller även utsöndrar 
etanol, sockeralkoholer, 
ättiksyra och estern ety-
lacetat. 

Liksom andra svampar 
bildar P. anomala ett spek-
trum av flyktiga nedbryt-
ningsprodukter. Till skill-
nad från de flesta andra 
jästsvampar producerar P. 
anomala framför allt etyla-
cetat, som utgör 95 % av 
den totala mängden flyktiga 
ämnen.

 Uppföljande försök vi-
sade sedan att etylace-
tat kan hämma tillväxten 
hos mögelsvamp. En hög 
etylacetatproduktion från 
jästsvampen leder också 
till en mer effektiv hämning 
av mögeltillväxt i lagrings-
systemet. I en lagringsmiljö 
där temperatur, syrenivå 
och koldioxidhalt hela tiden 
förändras under lagrings-
tiden, genom yttre miljö-
påverkan och aktiviteten 
hos spannmålen och den 
mikrobiella floran, spelar 
dock flera faktorer in. 

Bidrar till högre 
syreförbrukning 
Att jästsvampen bidrar till 
en högre syreförbrukning 
i systemet har också en 
hämmande inverkan på 
mögeltillväxten. 

Fil mag Elisabeth Fred-
lund, vid institutionen för 
mikrobiologi, SLU, försva-
rade sin avhandling Central 
carbon metabolism of the 
biocontrol yeast Pichia ano-
mala, Influence of oxygen li-
mitation  i Ultuna, Uppsala. 
Fakultetsopponent var Dr 
Graeme Walker, University 
of Abertay Dundee, Dun-
dee, Skottland. 

Ny metod att använda jäst för  
bättre lagring av spannmål
Nyskördad spannmål brukar torkas för att inte 
mögla under lagring, men torkningen är dyr. Fuktig 
spannmål kan dock lagras i lufttäta silotorn, efter-
som mögelsvamparna inte växer i syrefria miljöer. 
Särskilt bra fungerar denna metod om man tillsät-
ter en viss typ av jäst.

Miniatyrsystem  
mäter med ultraljud 
I sin doktorsavhandling, 
med titeln Microelectro-
nics for the thumb-size 
ultrasound measurement 
system, presenterar Jon-
ny Johansson från Luleå 
tekniska universitet sin 
forskning  om ultraljuds-
system. 

Bland annat byggblock 
samt strategier för att kun-
na skapa ett miniatyriserat 
batteridrivet ultraljudmät-
system med kapacitet för 
trådlös kommunikation. 
Ett sådant system kan 
användas exempelvis inom 
medicin och industri.

Komplett system
Design av mikroelektronik 
för att nå ett komplett 
mätsystem presenteras 
också i avhandlingen. 
- Modellerna har använts 
för att konstruera elek-
tronik för systemet och 
en komplett lösning för 
generering och mottagning 
av ultraljudspulser har 
integrerats i ett elektro-
nikchip.

 Detta har möjliggjort ex-
tremt låg effektförbrukning 
med drifttider på flera år 
från ett enda batteri, säger 
Jonny Johansson.

Fri rörlighet
De medicinska tillämp-
ningarna skulle kunna 
tillåta patienter eller lä-
kare att fritt röra sig inom 
sjukhuset utan att som 
i dag vara bunden till en 
stationär maskin. Inom 
industrin skulle syste-
met förenkla installationer 
samt öka flexibiliteten. 

Minimal 
effektförbrukning
Viktiga parametrar för ett 
sådant här system är mi-
nimal effektförbrukning, 
storlek samt kostnad. För 
att nå dessa mål är det av 
stor betydelse att kunna si-
mulera hela systemet tidigt 
i designprocessen.

I det här fallet inne-
bär det samsimulering av 
mekaniska (ultraljuds-) 
och elektroniska kompo-
nenter.
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Det är den åttonde uppla-
gan av tävlingen som har 
temat “Passion for inno-
vation”. 

Studenter och forskare 
deltar i tävlingen genom att 
skicka in en sammanfatt-
ning av sin uppsats eller 
avhandling senast den 7 
januari 2005. Tävlings-
deltagarna bakom de tre 
bästa avhandlingarna inom 
respektive ämne och deras 
handledare eller profes-
sorer inbjuds till den stora 
prisutdelningen i Tyskland 
i september 2005.

På detta sätt vill BMW 
Group skapa ett tvärveten-
skapligt nätverk.

Tävlingsvinnare och de-
ras handledare eller pro-

Student och forskartävling 
med 620 000 kronor i potten
BMW Group inbjuder studenter och forskare att 
delta i en internationell tvärvetenskaplig tävling 
med en total prissumma på 620 000 svenska kronor, 
BMW Group Scientific Award.

fessorer möter likasinnade 
och även representanter 
från både vetenskaps- och 
affärsvärlden. BMW Group 
Scientific Award har ar-
rangerats vartannat år 
sedan 1991 och hittills har 
priset tilldelats 39 unga 
studenter, forskare och 
deras handledare/profes-
sorer.

Tävlingen arrangerades 
senast 2003 och då deltog 
över 200 personer från 
mer än 20 länder, med av-
handlingar inom 16 olika 
specialistområden. Juryn 
består av professorer från 
Tyskland, USA, Holland 
och Frankrike samt re-
presentanter från BMW 
Group.

Trenden från tidigare år 
om att det är ekonomiskt 
lönsamt att utveckla inno-
vationer som bygger på 
miljökunskap är mycket 
tydlig. Samtliga finalister 
fick  minst 10 000 kronor 
vardera i stipendium. Den 
totala stipendiesumman 
var 350 000 kronor.

Northern Lighting
Magnus Willander vid 
Chalmers tekniska hög-
skola i Göteborg har svarat 
för årets bästa miljöinno-
vation. Han vann 1:a pris 
och stipendium på 100 000 
kronor.

Hans system Northern 
Lighting gör det möjligt att 
minska användningen av el 
och stoppa användningen 
av de miljöbelastande äm-
nen som idag används i 
lampor. Lösningen medför 
att lysdioder kan användas 
för vanlig belysning och 
producera vitt ljus med hög 

Miljöinnovationer fick 
350 000 kronor i Halmstad

ljusstyrka. Den bedöms ha 
ett högt ekonomiskt värde 
då den hushållar med en-
ergi och servicekostnader 
för användaren.

Isolering i marken
2:a pris och stipendium 
på 50 000 kronor gick till  
innovatören K Rainer Mas-
sarsch från  Stockholm för 
Vibrations- och ljudisole-
ring i marken. Jurymotive-
ring: Runt om i världen är 
vibrationer och ljud ifrån 
den i övrigt så resurseffek-
tiva järnvägen ett problem 
för både befintliga och pla-
nerade spårdragningar.

Vibisols teknik bygger 
på gasfyllda mattor som 
installeras i permanenta 
slitsar i marken. Dessa 
förhindrar effektivt fort-
plantning av vibrationer 
och ljud i landområden, 
som annars bidrar till stora 
miljö- och hälsoproblem i 
industriländerna. 

Årets 15 finalstipendiater har i hård konkurrens 
utsetts av juryn för MiljöInnovation 2004. Finalar-
rangemanget med utställning av innovationerna, 
prisutdelning och seminarier ägde rum i början på 
december på Högskolan i Halmstad. 

Frågor om vetenskapens förhållande till medierna kommer 
att stå i fokus i en ny kurs för blivande forskare under 
vårterminen 2005 vid Uppsala universitet. 

Syftet är att ge insikter om hur forskningsverksamhet och 
vetenskaplig kunskap förmedlas och påverkas av medie-
formen. Deltagarna får praktisk skrivträning i olika genrer.  
Den nya doktorandkursen ”Vetenskap och massmedia: 
Kritik, kommunikation, propaganda” ges av Uppsala 
universitets Centrum för teknik- och vetenskapsstudier 
och riktar sig till doktorander, magisterstudenter och 
motsvarande inom alla vetenskapsområden. Kursledare 
är Ulrika Björkstén, fil dr i fysikalisk kemi, skribent och 
tidigare bland annat vetenskapsredaktör i Svenska Dag-
bladet, samt fil dr Eva Åhrén Snickare, idéhistoriker och 
forskare vid Nobelmuseet i Stockholm. 

Att forskaren måste kunna kommunicera sin kunskap 
även utanför expertleden - som en del av högskolans 
så kallade tredje uppgift - ifrågasätts numera sällan. 
Men vilken roll är det forskaren spelar i denna utåtrik-
tade verksamhet och vilka andra möjliga roller finns?  
Vilka villkor gäller när vetenskapen möter massmedia och 
offentlighet? Och hur hanteras vetenskapliga kontroverser 
i offentligheten? Om forskaren tar ställning i samhällsfrå-
gor som berörs av den egna vetenskapen - hur ska detta 
ställningstagande i så fall förmedlas? Dessa och många 
andra liknande frågor kommer att stå i fokus. 

Forskares roll aktualiseras

Ett nytt bidrag till forskare har inrättats av Forskningsrå-
det för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. 21 forskare får 
dela på drygt 27 miljoner kronor. Stödet är riktat till yngre, 
nydisputerade forskare för att ge dessa en möjlighet att 
fortsätta sin forskarkarriär. Det s.k. postdoc-bidraget är
en försöksverksamhet som kommer att pågå i tre år.

– Vi vill ge unga forskartalanger möjlighet att fritt få 
utveckla sina forskningsidéer, uppger FAS huvudsekre-
terare Rune Åberg.

– Samtidigt vill vi härigenom stimulera rekryteringen 
av forskare inom FAS ansvarsområden. FAS fick totalt 
in 211 ansökningar och av dessa har 21 (14 kvinnor och 
7 män) beslutats få bidrag. Forskarna får 1,3 miljoner 
kronor för två år.

– Intresset för att söka detta bidrag har varit mycket 
stort. Jag skulle tro att de som varit berättigade att
söka också gjort det. Kvalitén på ansökningarna var 
mycket hög och konkurrensen har varit hård, säger
Rune Åberg.

Drygt 27 miljoner kronor                        
till yngre forskare

Vinnare i Vinnväxt 2004 
Fem vinnare i Vinnväxt 2004 kommer att få 6 miljoner 
kronor vardera per år i 10 år för att utveckla sina funktio-
nella regioner till att bli internationellt konkurrenskraftiga 
inom sina respektive spetsområden. De vinnande regio-
nerna måste själva bidra med minst samma belopp som 
Vinnova  beviljar. Detta kan ske i form av eget arbete och 
kontanter.

Vinnarna har utsetts av 23 sökande från Malmö i syd till 
Luleå i norr. De fem är: ProcessIT Innovations i Luleå och 
Umeå, Biomedicinsk utveckling i Västsverige i Göteborg, 
Triple Steelix i Borlänge, Fiber Optic Valley i Hudiksvall 
och södra Norrlandskusten, Livets Nya Verktyg i Linköping 
och Norrköping.

Vinnarna kombinerar tillväxtpotential med starka 
forsknings- och innovationsmiljöer.



InnovationsFokus 2004/8 9

Priser & utmärkelser
2004 års vinnare av Swedish Steel Prize, som delas ut 
av SSAB Tunnplåt, är det amerikanska företaget Trim 
Trends Co. 

Företaget vann priset för en ny batterihållare som 
används till det stora driftsbatteri som sitter i Fords nya 
hybriddrivna stadsjeep, Escape Hybrid SUV. Juryn im-
ponerades bland annat av företagets metod att anpassa 
verktygsutformning 
och geometri hos en 
stor komponent till 
det ultra höghållfasta 
stålets unika kombi-
nation av egenskaper.
Det vinnande bidraget 
placerade sig främst i 
de flesta av de bedöm-
ningskriterier som 
användes i valet mel-
lan de fyra nomine-
rade bidragen. 

Avancerade produkter för serieproduktion
Trim Trends arbete visar att även stora komponenter i 
avancerat höghållfast stål och med komplicerad form kan 
tillverkas i seriemässig produktion. Detta öppnar dörren 
för fortsatt utveckling av lättare, säkrare och mer miljö-
vänliga fordon som kan produceras till rimliga kostnader, 
anser SSAB Tunnplåt. Dessutom hoppas man att på sikt 
kan Trim Trends arbete bidra till att fler bilköpare kan 
gå över till att köra miljövänliga bilar.

 – Trim Trends nya batterihållare är inte bara ett  inno-
vativt tänkande, uppger Jan Kuoppa, medlem i Swedish 
Steel Prize-juryn. Den säkerställer även att den miljömäs-
sigt intressanta hybriddriften, som kräver ett stort drifts-
batteri, kan kombineras med hög passagerarsäkerhet. 
Produkten har redan idag en kommersiell nytta för en 
stor köpargrupp samtidigt som den bär med sig teknik 
som kan nyttjas i fler konstruktioner framöver.

Utöver första priset delades även tre stycken andrapri-
ser ut. Dessa gick till spanska Fainsa och italienska 
Grammer  som oberoende av varandra tagit fram lättare 
passagerarsäten för högre passagerarsäkerhet i bussar. 
Båda säteskonstruktionerna har bland annat inbyggda 
trepunktsbälten. 

Även det svenska företaget Haki belönades med ett 
andrapris för sitt ställningssystem i höghållfast stål. 
Ställningssystemen används för att bygga upp tillfälliga 
arbetsplatser, bland annat för byggnation och under-
håll.

Utöver de fyra finalisterna uppmärksammades även 
svenska Ortic och tyska Bemo System & Co med ett he-
dersomnämnande. Företagen har utvecklat en ny metod 
att rullforma stålprofiler till böjda och varierande former 
med krökta sidor och variabla tvärsnitt. Metoden kan få 
stor betydelse för produktion av fordon i framtiden.

Årets Swedish Steel Prize går till USA

Vinnare av Swedish Steel Prize tillsammans. 

Batteriet väger drygt 50 kilo 
och är placerat bak i bilen 
under bagageutrymmet. 
Svårigheten med batteri-
hållaren är att den både ska 
vara stark och klara krock-
säkerhetskraven samtidigt 
som den måste vara lätt för 
att hålla nere vikten på for-
donet. Batterihållaren har 
en avgörande funktion för 
säkerheten i bilen så att det 
cirka 50 kilo tunga batteriet 
inte skadar passagerarna i 
kupén vid en krock.

–Det krävs ett riktigt 
starkt stål för att hålla ett 
så tungt batteri på plats 
och samtidigt fungera som 
krockskydd, uppger Kevin 
Bilkey, ingenjör på Trim 
Trends. Vid en påkörning 
förs energin från stötfånga-
ren över till hållaren som 
rör sig framåt och uppåt 
utan att batteriet hamnar 
i kupén.

Konventionell kvalitet
Från början försökte kon-
struktörerna använda en 
konventionell stålkvalitet, 
men den lösningen höll inte 
och blev för tung. 

–Vi valde då ett av de 
mest höghållfasta stål som 
finns på marknaden, säger 
Kevin Bilkey. Problemet var 
att ingen tidigare pressat 
det materialet till en så 
pass stor och avancerad 
komponent. Vi visste inte 
om den skulle gå att till-
verka.

 Det gällde att hitta en 
fungerande och ekonomisk 
produktionsmetod med 
liten eller ingen risk för 
sprickbildning. Lösningen 
blev att låta den sju kilo 
tunga stålplåten flyta fritt 
i formen, det vill säga pres-
sas utan hinder. 

 När konstruktörerna väl 
funnit metoden att pressa 
det hårda stålet återstod 
att hitta en fungerande 
svetsmetod för att fästa 
kilar under hållaren så att 
den kan glida upp på en 

släde bakom stolsryggarna 
vid en krock.

 –Sammantaget är det 
här det svåraste vi gjort, 
säger David A Crowe, spe-
cialist på verktygstillverk-
ning inom Trim Trends.
Vi har fått slänga gamla 
teorier och uppfattningar 
och börja om från början. 
Svetsningen klarar vi ge-
nom att vara noga med 
att leda bort värme från 
plåten när vi svetsar. När 
det problemet var löst hade 
vi bara en månad kvar till 
leverans.

Sex steg
Produktion av varje bat-
terihållare sker i sex steg 
från stansning av hål och 
klippning av överskottsma-
terial till svetsning av kilar 
för glidskenorna. Press-
ningen, där hållaren får sin 
form, sker i ett och samma 
moment. Det material som 
klipps bort används till ki-
lar. Materialutnyttjandet är 
mycket effektivt.

 Nu är produktionen i 
full gång. 150 plåtar om 
dagen pressas till färdiga 
batterihållare som skep-
pas till Sanyo där hållarna 
monteras samman med 
driftsbatterierna. Ford får 
därmed en komplett enhet 
att sätta in i fordonet. Ford 
har beställt över 30 000 
batterihållare. 

Förhandsbeställningar
Marknadens intresse för 
den nya bilen är dock 
mycket stort och förhands-
beställningarna indikerar 
ytterligare beställningar på 
fästen längre fram.

–Vi räknar med att le-
verera batterihållare till 
Sanyo under lång tid och vi 
tror att Ford Escape Hybrid 
SUV blir en succé, avslutar 
Kevin Bilkey. För att klara 
av bilindustrins allt tuffare 
krav måste man vara duktig 
på att hitta bra lösningar på 
svåra problem. 

Innovativ användning 
av materialet
Amerikanska Trim Trends har utvecklat en ny 
krocksäker batterihållare i ultra höghållfast stål för 
driftsbatteriet till Ford Escape Hybrid SUV, som 
nyligen lanserats. Batterihållaren tillverkas genom 
en avancerad pressverktygsdesign, som innebär ett 
tekniksprång för bearbetning av höghållfast stål. 
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Få personer startar ett eget 
företag. Bara tio procent 
av samtliga sysselsatta i 
yrkesför ålder är företagare 
i Sverige. 

Att minska gapet från 
tanke till handling är den 
stora utmaningen om Sve-
rige ska få fler entreprenö-
rer, anser Nutek, annars 
är välfärden i faran. Nutek 
har genomföret en ny  om-
fattande undersökning om 
attityder till företagande. 
Sammanlaggt 26 700 per-
soner mellan 18 och 70 år 
i hela riket har utfrågats 
genom telefonintervjuer. 

Bara en tredjedel
Bara 27 procent föredrar 
eget företagande framför 
anställning. Av unga kvin-

För få svenskar startar egna företag
Mer än hälften av alla svenskar i åldern 18-70 år 
kan tänka sig att bli egna företagare. Men från 
tanke till handling är steget fortfarande långt. At-
tityder  måste ändras om vi ska få fler nya företag i 
Sverige, visar en rapport från Nutek.

nor och män i åldern 18-
30 år kan hela 75 procent 
tänka sig att bli företagare 
men även bland yngre per-
soner föredrar 29 procent 
anställning framför eget 
företagande. Undersök-
ningen visar att fler positiva 
förebilder behövs för att 
starta fler företag.
 
Skolan viktig
Undersökningen visar sko-
lans viktiga roll i att forma 
attityder till företagande. 
Personer som anser att 
skolan har uppmuntrat 
dem att bli företagare kan 
i betydligt större utsträck-
ning tänka sig att bli fö-
retagare. Andelen bland 
utlandsfödda som föredrar 
företagande framför annan 

anställning är väsentligt 
högre jämfört med svensk-
födda. Den högsta ande-
len totalt sett finns bland 
män födda utomlands. I 
den gruppen vill 39 pro-
cent helst vara företagare.  

Fler stadsbor
Även andra intressanta 
slutsatser har kommit 
fram. Till exempel att män 
är mer positiva till att bli 
företagare än kvinnor.De 
som bor i storstäder är 
mer intresserade av att bli 
företagare än boende på 
landsbygden. 

Det är fler som kan 
tänka sig bli företagare 
bland arbetslösa jämfört 
med genomsnittet. Bland 
personer som i dag är pen-
sionärer kan 36 procent 
tänka sig att bli företagare. 
Offentliganställda är de 
som i minst utsträckning 
kan tänka sig att bli före-
tagare.

Kristian Jönsson studerar 
i sin doktorsavhandling, 
framlagd vid Handelshög-
skolan i Stockholm, hur 
kapitalflöden från investe-
ringsstarka länder påver-
kar världens tillväxtekono-
mier och vilka positiva och 
negativa effekter investe-
ringarna för med sig. En 
av avhandlingens tre delar 
fokuserar på Baltikum.
 
Utveckling i Baltikum
De baltiska ländernas in-
träde i EU lockar utländska 
investerare och kapital-
flödena till Baltikum möj-
liggör en snabbt ökande 
välfärd för invånarna, vilket 
är positivt. 

Men för att bygga upp 
den inhemska produktio-
nen och öka konsumtionen 
importerar länderna idag 
mer än de exporterar - Est-
land, Lettland och Litauen 
dras med stora underskott i 
handelsbalansen. Tillgång-
en på importerade kapital-

varor gör att flaskhalsar 
bildas i ekonomierna när 
det gäller byggnader och 
infrastruktur, vilket i sin 
tur leder till att fastighets-
priserna i Riga och Tallinn 
skjuter i höjden. Under-
skotten i handelsbalansen 
och boomen på fastighets-
marknaden kommer dock 
inte att vara för evigt.

 
Exportbehov
– Förr eller senare kommer 
de baltiska ekonomierna att 
behöva exportera mer än de 
importerar, för att betala av 
på den skuld de nu bygger 
upp, säger Kristian Jöns-
son. Transitionsprocessen 
är alltså långt ifrån över för 
våra baltiska grannar.

 Det kommer att be-
hövas en stor flexibilitet 
på arbetsmarknaden för 
att de baltiska länderna 
ska klara återbetalningen 
och att länderna i viss 
mån kommer att behöva 
vända den starka tillväxten 

i servicesektorn och flytta 
både arbetskraft och kapi-
tal mot exportproduktion.  
 - Om flexibilitet saknas i 
ekonomierna kan utländ-
ska investerares krav på 
återbetalning leda till en 
finansiell kris med drama-
tiska följder för den ekono-
miska utvecklingen.

I fattiga länder
Avhandlingen studerar 
även baksidorna av kapital-
flöden från rika till fattiga 
länder. 

Hur ska t.ex. en central-
bank i ett mottagarland 
förhålla sig till inhemska 
företag med utländska lån, 
i en värld där kapitalflö-
den ibland helt oförklarligt 
skärs av och skapar finan-
siella kriser?

 Enligt Jönsson finns det 
inget enkelt svar på frågan. 
En centralbank kan välja 
att skydda den inhemska 
produktionen och gå i bor-
gen för företag och betala 
en del av deras utländska 
skulder, men måste då ock-
så vara medveten om att 
statliga garantier leder till 
överdrivet stora utlandslån 
vilket förvärrar effekterna 
vid en finansiell kris. 

Centralbanker har sämre möjligheter att skydda 
inhemska investeringar i länder som av de interna-
tionella kapitalmarknaderna bedöms som sanno-
lika krishärdar. Detta leder i sin tur till färre inves-
teringar och långsammare ekonomisk utveckling, 
visar Kristian Jönsson i sin doktorsavhandling.  

Utländska investeringar i utvecklingsländer

Tillsammans med en rad or-
ganisationer för utbildning 
och vetenskap, har IBM 
presenterat ett gridsys-
tem som avser att till-
handahålla outnyttjad 
datorkraft för humanitära 
syften. 

Systemet ska använ-
das för forskning kring 
några av mänsklighetens 
svåraste sjukdomar, förut-
säga naturkatastrofer och 
ge bättre stöd kring forsk-
ning för att skydda värl-
dens tillgångar på föda 
och vatten. 

Tanken är  at t  vem 
som helst kan vara med 
och donera datorkraft 
genom att registrera sig 
på www.worldcommunity.
org.

Det första projektet att 
utnyttja World Community 
Grid är en forskning som 
har som syfte att hitta 
bättre botemedel mot ma-
laria och TBC.

IBM har presenterat 
grid för humanitära 
projekt

Nyttig användning
av ny teknik
Stiftelsen Chalmers Indu-
striteknik, CIT, firar 20-
årsjubileum genom att dela 
ut medaljer och diskuttera 
kring nyttig användning av 
ny teknik nu och i framti-
den.

 Under de tjugo gångna 
åren har uppdrag genom-
förts för mer än 466 miljo-
ner kronor åt 1 500 kunder 
i 39 länder i fem världsde-
lar. Verksamheten har re-
sulterat i mer än 40 patent, 
genererat cirka 25 nya före-
tag och ett 50-tal kommer-
siella utvecklingsprogram. 
Mer än 500 forskare från 
olika forskargrupper på 
Chalmers har engagerats i 
projekten, och genom deras 
nära kontakt med problem-
ställningar i näringslivet 
har nya forskningsprojekt 
kunnat initieras.

Chalmers genomgår  nu 
en omorganisation för att 
öka möjligheter att öppna 
nya kommersiella kanaler 
mellan de nya storinstitu-
tionerna och näringslivet
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I september 2003 lanse-
rades den europeiska de-
signtävlingen Robustness. 
Tomas Rosén, som stu-
derade vid Royal College of 
Art i London, slog sig sam-
man med kurskamraterna 
Christopher Glaister och 
Afshin Mehin och presen-
terade ett bidrag som inte 
bara vann den nationella 
deltävlingen i England, 
utan också knep en delad 
förstaplats i den stora fi-
nalen.

Temperaturkänsligt 
pigment 
Gruppens vinnande bidrag 
presenterar en arkitektur 
som kan förändras över tid. 
De färgade vitbetong med 
ett svart, och göt in värme-
element som också tjänade 
som armering. Det hela 

Svensk vann europeisk designtävling
Studerande i arkitektskolor och designskolor 
med arkitekturinriktning fick i uppdrag att tolka 
begreppet ”robusthet” både i bemärkelsen för-
ändringsbeständig och förändringsbenägen, med 
betong som bärande element.

gavs formen av en slags 
kakelplattor, som kan an-
vändas som väggbeklädnad 
eller markbeläggning.

Den belagda ytan kopp-
las som en lågupplöst dis-
play till en dator. När be-
tongen sedan via datorn 
utsätts för värme eller kyla 
slår färgen om. 

Öppen källkod 
Bidraget kallades Open 
source och anspelar på 
tanken om det inom mjuk-
varuutveckling välkända 
begreppet öppen källkod, 
dvs. att alla kan vara med 
och påverka lösningen och 
budskapet. 

Juryn ansåg att bidraget 
bäst av alla tog till vara 
uppmaningen om föränd-
ring och robusthet. 

–När det gäller kostna-

den är det enda som kan 
vålla bekymmer elpriset, 
själva plattorna kan en-
kelt massproduceras och 
temperaturkänslig färg i 
flera nyanser förekommer 
redan på marknaden. Flera 
investerare har redan visat 
intresse för vår idé, främst 
arkitekter och entreprenö-
rer, säger Tomas Rosén. 

 
Åtta europeiska länder
Designtävlingen anordnas 
av cement- och betongin-
dustrin i åtta europeiska 
länder och vänder sig till 
arkitekt- och designstude-
rande. 

Första årets tema var 
”Robustness”. Förutom 
Sverige deltog även Irland, 
Nederländerna, Storbritan-
nien, Belgien, Tyskland, 
Turkiet och Portugal.

Sammanlagt lämnades 
över 250 bidrag in. Svensk 
representant i den interna-
tionella juryn var arkitekt 
Gert Wingårdh. 

Universitetet i Bergen lan-
serade måndagen den 15 
november The Bergen Open 
Research Archive, BORA.

Webbaserat 
BORA är ett institutionellt  
öppet publiceringsarkiv, i 
första hand för kvalitets-

Resurscentrum för vetenskaplig 
kommunikation i Norge
Universitetet i Bergen lanserar The Bergen Open 
Research Archive, BORA som är öppet för alla. 

säkrade forskningsarbeten 
och studentarbeten.

BORA kommer också att 
erbjuda andra forsknings-
institutioner i Bergen och 
på Vestlandet arkivlös-
ningar utvecklade av MIT 
och Hewlett Packard som 
”open source” program-

vara. Genom detta initiativ 
ingår Universitetet i Bergen 
nu i det världsomfattande 
samarbetet med att säkra 
att resultaten av offentligt 
finansierad forskning blir 
gratis tillgängliga för alla.

Internetadressen till 
BORA:s hemsida  är:

https://bora.uib.no/in-
dex.jsp

Projektet Rural-ETINET har 
startat ett nyhetsbrev som 
går att ladda ner i datorn 
från EU/FoU:s hemsida.
Nyhetsbrevet heter Rural-
ETINET Newsletter.

Rural-ETINET syftar till 
att ge stöd till mindre fö-
retag och forskare inom 
områden som jord- och 
skogsbruk, ekosystem, 
avfall och nya grödor. Ett 
nätverk av mindre företag 
och forskningsorganisatio-
ner byggs upp och tanken 
är att stimulera företagen 
att gå in i större integrerade 
projekt inom bl.a. tematiskt 
område 5 och 6 i rampro-
grammet livsmedel och 
hållbar utveckling. 

Nyhetsbrev om 
Rural-ETINET 

Staffan Josephson har ut-
nämnts till Generalsekrete-
rare för Hjärt-Lungfonden.

Staffan Josephson har 
en bred bakgrund och har 
bland annat varit verk-
sam som forskningschef 
på Pharmacia under 18 års 
tid. Han är också professor 
vid Stockholms universi-
tet. 

Från Investor
Senaste 6 åren har Staf-
fan Josephson arbetat på 
Investor med uppgift att 
hjälpa mindre bioteknik- 
och medicinföretag att växa 
och bli framgångsrika. 

Ny Generalsekre-
terare för Hjärt-
Lungfonden
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Innovationer

Avsändare:

Ett av syftena med Nor-
diska ministerrådets ini-
tiativ var att fördjupa och 
konkretisera viktiga delar 
av nu gällande program för 
det nordiska samarbetet 
inom näringssektorn som 
helhet. 

Ett annat syfte var att 
klargöra den framtida in-
riktningen på näringssek-
torns innovationspolitiska 
satsningar för att tydliggöra 
sektorns bidrag i en bre-
dare satsning på Norden 
som internationellt fram-
trädande innovations- och 
kunskapsmiljö. 

Framtida nordiska 
forskningssamarbetet 
Detta gäller inte minst i 
förhållande till utbildnings- 
och forskningssektorn 
(MR-utbildning) som nyli-
gen genomfört en liknande 
programsatsning, främst 
beträffande organiseringen 
av det framtida nordiska 
forskningssamarbetet men 
även med kopplingar till 
de innovationspolitiska 
frågorna.

Det växande intresset för 
innovativa företagsmiljöer 
hänger nära samman med 
en ökad betoning av till-

Nordiskt samarbete kring innovationer

Förnyelse och innovationer har under senare år blivit ett allt 
viktigare inslag i de nordiska ländernas näringspolitik, skriver 
Nordiska ministerrådet för näringspolitik (MR-näring). I höstas 
presenterade de en rapport som innehåller förslag till program 
för sektorns innovationspolitiska samarbete fram till år 2010. 

växtfrågorna inom närings-
politiken. Den starkare 
kopplingen mellan innova-
tion och tillväxt har i sin tur 
gett den politik som syftar 
till att främja samhällets 
innovativa kapacitet ett 
mer tydligt näringspolitiskt 
innehåll. 

Denna syn kompletterar 
insatser som fokuserar 
på forskningsdrivna inno-
vationer. Även i fråga om 
dessa ökar intresset för 
att främja en mera effektiv 
process, som gör det möjligt 
att forskningsresultat kan 
utvecklas till kommersiellt 
gångbara produkter. 

Det ökade intresset för 
forskning och innovation, 
inte bara inom de nordiska 
länderna utan också inom 
Europa i stort, avspeglas 
även i det nordiska sam-
arbetet. 

Under 2003 genomförde 
Nordiska ministerrådet 
för utbildning och forsk-
ning en kartläggning av 
strukturen inom det forsk-
ningspolitiska samarbetet, 
en genomgång som även 
omfattade den mer forsk-
ningsanknutna delen av 
innovationspolitiken. 

I slutet av samma år be-

slöt de nordiska näringsmi-
nistrarna att i anslutning 
till gällande näringspolitis-
ka samarbetsprogram göra 
en särskild analys av inno-
vationsproblematiken.

Avsikten var att klargöra 
den framtida inriktningen 
av det innovationspolitiska 
samarbetet och därmed ut-
veckla det näringspolitiska 
bidraget till en bredare 
satsning på Norden som 
internationellt framträ-
dande miljö för forskning, 
innovativt företagande och 
ekonomisk tillväxt. 

Nytt inovationscenter
Uppdraget gick till det ny-
inrättade Nordisk Inno-
vations Center (NICe) som 
skapades vid årsskiftet 
2003/2004 genom sam-
manslagning av Nordtest 
och Nordisk Industrifond, 
och som i sin tur anlitade 
direktör Bjarne Lindström 
vid Ålands statistik- och 
utredningsbyrå (ÅSUB) för 
att genomföra arbetet. 

Till stöd för Lindströms 
arbete utsågs en tvärnatio-
nell nordisk referensgrupp 
med medlemmar som är 
väl insatta i innovations-
frågor. 

För en mer detaljerad 
bakgrundsanalys av de 
nationella innovationssys-
temen i Norden anlitades 
den norska innovations-
forskningsgruppen STEP.

Två rapporter
Detta resulterade i två rap-
porter ”A Nordic Innovation 
Strategy. Innovation Policy 
Structures of the Nordic 
Countries” och ”Building 
Third Generation Nordic 
Innovation Systems.” 

Båda dessa rapporter 
finns tillgängliga för ned-
laddning från ministerrå-
dets hemsida www.norden.
org. 

Denna nu aktuella rap-
porten ”Förslag till nord-
iskt innovationspolitiskt 
samarbetsprogram 2005 
– 2010. Nordisk styrka, 
nationell nytta och global 
excellence”, är ett resultat 
av genomförda analysen.  

I rapporten föreslås en 
tätare kontakt mellan de 
nordiska ländernas innova-
tionssystem. För att bättre 
förstå innebörden av detta 
kan det vara värdefullt att 
se närmare på det som 
inte föreslås, menar förfat-
tarna.


